Информация относно карантината
Поради коронавируса в приютите за бездомни хора в щата Берлин

Защо понастоящем в приютите се прилагат изисквания за висока безопасност
при настаняване?
Коронавирусът предизвика пандемия. По целия свят хората се разболяват и умират от
този нов вирус всеки ден. Вирусът може да засегне всички, независимо от пола и
възрастта. Симптомите могат да бъдат особено тежки при хора с предишни
заболявания и слаба имунна система и при възрастни хора. Следователно те
принадлежат към рисковата група. Дори и да не се разболеете от вируса, можете да го
предадете и да представлявате опасност за другите. Ето защо, за всички хора: мийте
ръцете често и щателно, поддържайте жилището чисто, поддържайте минимално
разстояние от 1,50 м от другите и избягвайте физически контакт колкото е възможно
повече.

Какво е карантина? Защо не мога да напускам приюта? Колко ще продължи?
Ако човек се разболее от вируса в приюта, това се съобщава на здравната служба.
Лекарите там могат да забранят контактите извън приюта в продължение на 2
седмици: след това нямате право да напускате приюта, т.е. не ходите на работа,
училище или място за обучение, нито ходите по магазини или се срещате с приятели.
Това се нарича карантина.

Какво се случва със срещите в службите?
При карантина моля не идвайте за срещи в службите. Напишете електронно писмо или
говорете с управителя, който ще информира службите.

Какво се случва, ако наруша карантината и напусна дома?
Персоналът на приюта е инструктиран да съобщава за нарушения в карантината.
Нарушаването на карантината може да бъде наказано с глоба или затвор до две
години. Ако някой се зарази, съществува риск да бъде обвинен за неумишлено
причиняване на телесни повреди.

Когато съм в приют, който не предлага само нощувка:
Трябва ли да остана в стаята си?
Поради високия риск от инфекция, силно се препоръчва всички хора в приюта да останат в
стаите си, ако е възможно. Това се отнася за всички в приюта, включително за деца и
тийнейджъри. Те могат да се заразят взаимно при игра.

Кой тогава ще готви за мен и семейството ми?

По време на карантина нямате право да излизате от дома и сами да отидете да
пазарувате. Закуска, обяд и вечеря могат да бъдат доставяни на хората в карантина
след консултация с Вашия управител.

Ако вече работя, как да информирам работодателя си?
Вашият работодател трябва да бъде информиран за карантината по телефон,
електронна поща или WhatsApp. Писмено потвърждение за карантинния период
трябва да бъде дадено на работодателя едва след карантината. Здравният орган
издава потвърждението при поискване. Не трябва да имате притеснения относно
договора си.

Имам постоянна нужда от лекарства? Как ще се снабдявам?
Хората, които се нуждаят постоянно от лекарства, трябва да продължат да ги приемат.
Моля, информирайте здравния отдел и Вашия управител за Вашите нужди.

Как ще получавам вещите за ежедневна употреба?
Вашият управител обикновено е полезен и при поръчка на хигиенни предмети, като
памперси и прах за пране, но също и тютюневи изделия. Те се доставят от
супермаркетите. Цените ще бъдат обявени преди поръчката. Моля, попитайте Вашия
управител.

Къде мога да получа повече информация за коронавируса и неговите
последици?
Има много източници, някои са несериозни. Препоръчителните страници са:
https://www.berlin.de/corona/
Допълнителна многоезична информация за коронавируса може да бъде намерена на
уеб страницата на служителя по интеграцията:
https://www.berlin.de/lb/intmig/service/corona-info/
Благодарим Ви за търпението и подкрепата.
Нека всички сме здрави!

