) Neukölln (IKATخبرنامه تیم آگاهی بین فرهنگی
: ikat-info@chance-berlin.comایمیل
: https://ikatneukoelln.chance-berlin.com/وب سایت
تأمین  Neuköllnیک پروژه نمونه است که توسط دفتر منطقه ) Neukölln (IKATتیم آموزش بین فرهنگی
مالی می شود.آقايان
خانم و آقایان عزیز ،ساکنین نوکولن
از  24نوامبر مقررات  3Gبرای حمل و نقل عمومی و محل کار در سراسر آلمان اعمال می شود .مهم ترین
اطالعات آیین نامه جدید را برای شما خالصه کرده و به هفت زبان (انگلیسی ،فرانسوی ،عربی ،فارسی ،لهستانی،
ترکی ،رومانیایی) ترجمه کرده ایم.
مقررات  3Gدر حمل و نقل عمومی محلی
از  24نوامبر ،کاربران حمل و نقل عمومی محلی مجبورند واکسیناسیون یا بهبودی کامل را نشان دهد.
هر دو مدرک را می توان از طریق کتاب زرد رنگ واکسیناسیون ،گواهی دیجیتال در  Corona-Warn-Appو/یا  CovPassیا یک
کد  QRچاپ شده نشان داد.
هرکسی که واکسینه نشده یا بهبود نیافته است باید یک گزارش آزمایش منفی همراه خود داشته باشد که روزانه به روز می شود.

طرح  3Gدر محل کار
دسترسی به محل کار نیز مشمول مقررات  3Gاست .این به این معنی است که کارفرمایان و کارمندان تنها در صورتی دسترسی
دارند که به طور کامل واکسینه شده باشند ،آزمایش آنها منفی باشد یا بهبود یافته باشد .شواهد مربوطه باید در دسترس باشد .نکته
مهم توجه:
خودآزمایی مجاز نیست
ساعت معتبر هستن  PCR 48تست های
شرکت ها موظفند هفته ای دو بار به همه همکارانی که در محل کار حضور دارند ،آزمایش آنتی ژن (تست  )PoCارائه دهند .این نیز می
تواند به اصطالح خودآزمایی باشد .در اینجا نیز توجه داشته باشید
که تست های سریع  PoCبیش از حداکثر  24ساعت معتبر نیستند

.کارفرمایان نیز موظف به نظارت و مستندسازی مطابقت با شرایط  3Gهستند.
کار سیار و دفتر خانه
کارفرمایان موظفند با هماهنگی تیم خود را قادر به کار از خانه یا موبایل کنند .کارمندان موظفند پیشنهاد را بپذیرند و در منزل کار کنند،
مشروط بر اینکه دلیلی بر خالف آن وجود نداشته باشد .محل های کار اداری فقط باید حداکثر تا  50درصد اشغال شود.
مخاطبین و نقاط تماس
در صورت نقض ایمنی شغلی در محل کار یا سواالتی در مورد دفتر خانه ،می توانید با اداره ایالتی ایمنی شغلی ،بهداشت و ایمنی فنی در
برلین به آدرس
030 90254 5250 oder E-Mail home-office-fragen@lagetsi.berlin.de wenden.
اگر فردی در شرکت شما بیمار است ،می توانید با شماره  2636-9028 030یا ایمیل:
 beratungsstelle.bkv@senisas.berlin.deتماس بگیرید.
**شما همچنین می توانید با ما تماس بگیرید و ما خوشحال خواهیم شد که به شما کمک کنیم اطالعاتی را که برای شما مهم است بیابید

Quellen:
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/arbeit/
https://www.radioeins.de/programm/sendungen/der_schoene_morgen/_/bundesweite-3g-regel-gil
t-ab-heute-in-bussen-und-bahnen.html

