
 

Berlin Mülteci İşleri Eyalet Dairesi'nin barınaklarında Covid-19 virüsü nedeniyle karantina
hakkında bilgi

 
Mülteci barınaklarında neden yüksek güvenlik koşulları uygulamasına geçilmiştir?

Dünya çapında, Covid-19 adında yeni bir virüs var. Çin, İran veya İtalya gibi bazı ülkelerde zaten çok ciddi hastalananlar var ve ne yazık ki
çok sayıda ölümler oldu. Etkilenenler, özellikle hastalıklardan muzdarip yaşlı veya bağışıklık sistemi zayıf olan insanlardır. Daha genç

insanlar, hasta olmasalar bile virüsü bulaştırabilirler. Bu nedenle hastalığın daha fazla yayılmaması önemlidir. Sık sık ellerin yıkanması,
dairenin temiz tutulması, fiziksel temastan kaçınılması ile ilgili hijyen talimatları her yerde asılıdır.

 
Karantina ne anlama geliyor? Neden barınaktan çıkmama izin verilmiyor? Bu durum ne kadar sürecek?

Barınakta bir kişi bu virüsten dolayı hastalandığında, bu durum Sağlık Dairesine bildirilir. Oradaki doktorlar böyle bir durumda 2 hafta
boyunca dışarısı ile temasları yasaklayabilir. Böyle bir durumda barınaktan ayrılmanıza izin verilmez, yani işinize, okula veya mesleki

eğitime gidemezsiniz, alışverişe çıkamaz veya arkadaşlarınızla buluşamazsınız. Buna karantina denir.
 

LAF veya JobCenter'deki randevular ne olacak?
Lütfen karantinada olduğunuz sürede resmi dairelere gelmeyin. Lütfen bir e-posta yazın veya yetkilileri bilgilendirecek barınak

işletmecisi ile konuşun. Ayrıca LAF veya JobCenter'e giderek başka bir barınak talebinde bulunamazsınız. Daireye girmenize zaten izin
verilmeyecek.

 
Karantinayı ihlal ederek barınağı terk edersem ne olur?

Barınak çalışanlarına karantina ihlallerini bildirmeleri konusunda talimatlar verildi. Karantina ihlalleri iki yıla kadar para veya hapis cezası
ile cezalandırılabilir. Birisine bulaşması durumunda, ayrıca ihmal sonucu yaralama davası da açılır.

 
Odamda mı kalmak zorundayım?

Yüksek enfeksiyon riski nedeniyle, etkilenen insanların odalarında kalması gerçekten en iyisidir. Bu husus barınaktaki herkes için
geçerlidir, çocuklar ve gençler de dahil. Çünkü oyun sırasında birbirlerine bulaştırabilirler.

 
Bu durumda benim ve ailem için yemekleri kim pişirecek?

Kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri karantina süresince kişilere sağlanacaktır. Bu süre zarfında alışverişe kesinlikle kendiniz gidemezsiniz.
 

Zaten çalışıyorsam, işverenime nasıl bilgi verebilirim?
Lütfen derhal patronunuzu veya işvereninizi karantina hakkında telefon, Whatsapp veya e-posta yoluyla bilgilendirin. LAF (Mülteci İşleri

Devlet Dairesi), işletici aracılığıyla karantina süresinin teyit edilmesini sağlayacaktır. Tekrar işe başladığınızda bunu lütfen iş yerinize
sunun. Sözleşmeniz ile ilgili herhangi bir olumsuzluk hakkında endişe duymanıza gerek yok.

 
Sürekli ilaçlara ihtiyacım oluyor. Bunlara nasıl erişirim?

Sürekli ilaç ihtiyacı olan insanlara bunlar sağlanmaya devam edecektir. Bunun organizasyonunu genellikle işletici üstlenir. Bazı
eczanelerin teslimat hizmeti de bulunmaktadır. Bu durumda, sipariş edilen ilaçlar barınağa teslim edilir.

 
Günlük ihtiyaçlarım nasıl karşılanacak?

Çocuk bezi veya çamaşır tozu gibi hijyen malzemeleri ve ayrıca tütün ürünleri genellikle işletici aracılığıyla sipariş edilebilir ve
süpermarketler tarafından tedarik edilebilir. Fiyatlar sipariş vermeden önce bildirilir.

 
Karantina süresince çamaşır yıkamak için çamaşırhaneye gitmeye devam edebilir miyim?

Temizlik, özellikle çamaşırların temizliği, şu anda daha da önemlidir! Makineler için yıkama süreleri olmaya devam edecektir. Lütfen
bunları mutlaka kullanın, hatta düzenli olarak yatak çamaşırlarını yıkamak için de!

 
Koronavirüsü ve sonuçları hakkında nereden daha fazla bilgi edinebilirim?

www.berlin.de/corona
 https://www.berlin.de/laf/leistungen/gesundheit/infektionsschutz/

www.facebook.com/WillkommenszentrumBerlin
 

Sabrınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen, hepimizin sağlıklı kalmamıza yardımcı olun!
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