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فريق التوعية متعدد الثقافات ) (IKATفي نويكولن هو مشروع نموذجي يموله مكتب مقاطعة نويكولن

سيداتي سادتي األعزاء ،سكان نويكولن األعزاء

منذ  24نوفمبر تطبق في جميع أنحاء ألمانيا قاعدة  3جي على وسائل النقل العام وفي العمل .قمنا بتلخيص أهم المعلومات
حول القاعدة الجديدة لكم وترجمناها إلى سبع لغات  /اإلنجليزية  ،الفرنسية  ،العربية  ،الفارسية  ،البولندية  ،التركية ،
الرومانية

قاعدة  3جي في وسائل النقل العام المحلية
منذ  24نوفمبر  ،يتعين على مستخدمي وسائل النقل العام المحلية القيام بتقديم إثبات التطعيم الكامل أو الشفاء .اإلثباتات يمكن
إظهارها إما عبر دفتر التطعيم األصفر أو الشهادة الرقمية في تطبيق تحذير كورونا و  /أو تطبيق جواز كورونا
Corona-Warn-App, CovPass
أو رمز االستجابة السريع المطبوع (مربع الـ كو آر) .يجب على كل شخص لم يتم تطعيمه أو تعافيه أن يحمل معه تقرير
اختبار سلبي حديث يوميًا
قاعدة  3جي في مكان العمل
يخضع مكان العمل أيضًا لقاعدة  3جي  .هذا يعني أن أرباب العمل والموظفين ال يمكنهم العمل إال إذا تم تطعيمهم بالكامل أو
تعافوا أو تم اختبارهم سلبيًا .يجب أن تكون اإلثباتات متاحة وموجودة .المهم مالحظته
ـ االختبارات الذاتية غير مسموح بها
ـ اختبارات بي سي آر صالحة لمدة  48ساعة
تلتزم الشركات بتقديم اختبارات المستضد السريع لجميع الزمالء الموجودين في مكان العمل مرتين في األسبوع .يمكن أن
يسمى هذا أيضًا باالختبارات الذاتية .مالحظة أن اختبارات المستضد السريع غير صالحة ألكثر من  24ساعة كحد أقصى
ضا بمراقبة وتوثيق االمتثال لقاعدة  3جي
أرباب العمل ملزمون أي ً

العمل المتنقل والعمل من المنزل
أرباب العمل ملزمون بترتيب وتمكين موظفيهم العمل من المنزل أو العمل المتنقل .يلتزم الموظفون بقبول العرض والعمل من
المنزل بشرط عدم وجود أسباب تعيق ذلك .يجب أن تشغل أماكن العمل المكتبية بحد أقصى  50بالمائة فقط
جهات االتصال ونقاط االتصال
في حالة حدوث انتهاكات للسالمة المهنية في العمل أو أسئلة حول العمل من المنزل  ،يمكنك االتصال بمكتب الدولة للسالمة
المهنية وحماية الصحة والسالمة الفنية في برلين على  030902545250أو البريد اإللكتروني
home-office-fragen@lagetsi.berlin.de

إذا كان شخص ما مريضًا في شركتك  ،يمكنك تسجيل ذلك باالتصال بالرقم  03090282636أو البريد اإللكتروني
beratungsstelle.bkv@senisas.berlin.de

** يمكنك أيضًا االتصال بنا وسنكون سعداء لمساعدتك في العثور على المعلومات التي تهمك **

المصادر
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/arbeit/
https://www.radioeins.de/programm/sendungen/der_schoene_morgen/_/bundesweite-3g-r
egel-gilt-ab-heute-in-bussen-und-bahnen.html

