
Kültürlerarası Farkındalık Ekibi Neukölln'ün (IKAT) Bülteni

E-posta: ikat-info@chance-berlin.com

Web sitesi: https://ikatneukoelln.chance-berlin.com/

Neukölln Kültürlerarası Eğitim Ekibi (IKAT), Neukölln Bölge Ofisi tarafından finanse edilen bir model

projedir.

Sevgili Neukölln sakinleri,

Tüm Almanyada 24 Kasımdan beri 3G kuralları, tüm toplu taşıma ve işyerlerinde geçerlidir.  Yeni

3G  kurallar ile  ilgili en önemli  bilgileri sizler için özetledik ve yedi dile (İngilizce, Fransızca, Arapça,

Farsça, Lehçe, Türkçe, Romence) tercüme etik .

Tüm toplu taşımada 3G düzenlemesi

24 Kasımdan bu yana, toplu taşıma (metro, otobüs, tren) kullanıcıları, tam aşılanmış veya iyileşmiş
kanıtını belge ile  göstermek zorundadır.

Ya  sarı aşı defteri, Corona-Warn-App ve/veya Cov Pass içerisindeki dijital sertifika yada QR kodu
aracılığıyla gösterilmek zorunlulugu vardır.

Aşılanmamış veya iyileşmemiş herkez,  günlük yenilenmiş  bir negatif test raporu yaptırmak

zorundadır.

İşyerinde 3G kurallara tabidir.

Bu  işverenlerin ve çalışanların yalnızca tamamen aşılanmışlarsa, testleri negatif çıkarsa veya

iyileşmişlerse  geçerlidir.  Ayrıca belge ile kanıtlama zorunluluğu vardır. Dikkat edilmesi gereken:

- Şahsın kendine yapılan test geçerli değildir.
- PCR testleri 48 saat geçerlidir

Bütün işverenler  işyerlerinde  bulunan tüm işcilere, haftada iki kez antijen testleri (PoC testleri)

sunmak zorundadır.  Burada da, PoC hızlı testlerinin maksimum 24 saat  geçerlidir.

Ayrıca işverenler 3G uygulamasını hem gözetim altında tutmak zorundadır  ve  belgelemesi

gerekir.



Mobil çalışma ve home office Çalışanlar için,  İşverenler ekiplerinin  evden veya mobilden çalışma

seçeneği sunmak zorundadır.  Çalışanlar, seçenek yaparak teklifi kabul etmek ve aksine bir sebep

olmadıkça evden çalışmak mecburiyetindedir.  Yüzde 50 ye varan doluluk oranına sahip ofis

işyerleri kullanılmaktadır.

İletişim noktaları:

İşyerinde iş güvenliği ihlalleri veya home office  hakkında sorularınızı, 030 90254 5250 numaralı

telefondan Berlin'deki Mesleki Güvenlik, Sağlık Koruma ve Teknik Güvenlik Devlet Dairesi ile

iletişime geçebilirsiniz. Veya home-office-fragen@lagetsi.berlin adresine e-posta

gönderebilirsiniz.de

Şirketinizde biri hastaysa 030 9028-2636 numaralı telefonu arayabilir veya

beratungsstelle.bkv@senisas.berlin.de adresine e-posta gönderebilirsiniz.

** Ayrıca bizimle iletişime geçebilirsiniz, sizin için önemli olan bilgilerde  yardımcı olmaktan

memnuniyet duyarız **
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