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Na cidade de Halle, o numero de casos de
infeção está aumentando cada dia.
O prefeito da cidade de Halle (Saale) constatou
que em toda a cidade de Halle existe o perigo
de uma expansão exponencial.
Caso de catástrofe
O prefeito de Halle declarou o caso de catástrofe para a cidade de Halle.
Toda a população e todas as outras pessoas são
obrigadas a seguir as ordens do Gabinete de
Proteção de Catástrofe para baixar a velocidade
da expansão do vírus.
No caso de catástrofe, cada pessoa é obrigada a
ajudar nas medidas de defesa se é exigido pelo
Gabinete de Proteção de Catástrofe ou alguém
autorizado pelo gabinete. A pessoa pode recusar de ajudar somente se ela corre riscos graves
ou se ela teria que violar obrigações maiores.
Para impor o caso de catástrofe, o prefeito
Wiegand quer trazer cem policiais e também
soldados do exército para Halle, principalmente
para apoiar os serviços médicos. Os bombeiros
voluntários também apoiam as medidas. Um
carro de bombeiros no Marktplatz está coordenando os bombeiros.
A vida pública está extremamente limitada.
Todos os eventos públicos e não públicos estão
proibidos. Clubes de esporte e facilidades como
os ginásios são também afetados.
Toque de recolher/Proibição de sair
Até agora, não está proibido sair de casa.
Fazer compras, fornecimento e alimentação
Todas as lojas são obrigadas a fechar. Isso não
aplica para supermercados, lojas de alimentos,
farmácias e cabeleireiros. As feiras também
seguem abertas.
As pessoas devem manter uma distáncia de
dois metros das outras pessoas.
Todos os restaurantes, cafés e bares tem que
fechar. Isso não aplica para lanchonetes/quiosques que vendem lanches.
Acolhimento de crianças
Todas as escolas, creches, Kindergarten e Hort
da escola ficam fechados.
Crianças devem ficar em casa para interromper as cadeias de infeção. Isso não aplica para
crianças de médicos e medicas, enfermeiras
e profissões similares. Essas pessoas podem
levar suas crianças para um acolhimento de
emergência.
É proibido visitar parques de crianças. A
violação dessas regras pode ser castigada com
uma expulsão.

Contatos sociais e passar tempo fora/no ar livre
Por favor, evitem grandes grupos de pessoas.
Isso também aplica para o ambiente privado.
É importante cuidar de se mesmo e de sua
família e ajudar os outros. Mas, por favor, pensem bem qual encontro é realmente necessário.
Pessoas que não estão em quarentena podem
ficar fora de casa, respeitando a distância
de segurança para outras pessoas, que não
pertencem, por exemplo, à própria família (a
recomendação é uma distância de dois metros).
Qualquer reunião é proibida.
Visitas em hospitais e lares para idosos são
geralmente proibidas e só autorizadas nos lares
paliativos para crianças menores de 13 anos.
Em casos específicos, se podem fazer exceções.
Exames/testes de coronavírus e horário de
atendimento de febre
O centro de febre é uma oferta para examinar
casos de suspeita fundada de uma infeção com
Covid-19. Uma suspeita existe quando a pessoa
esteve, nos últimos 14 dias, num área de risco
(ver a lista do Instituto Robert Koch, RKI) ou
se teve contato direto com uma pessoa que foi
diagnosticada infetada com coronavírus e/ou
com sintomas graves de gripe. Pacientes para
quais não aplica nenhum desses critérios não
podem ser examinados por falta de capacidade
e vão ser mandados embora.
Em caso de perguntas sobre Corona, por favor,
não contactem o centro de febre diretamente
por telefone. No caso de perguntas, por favor
contactem os seus médicos gerais (médicos de
família) por telefone.
Centros de Febre em Halle:
1. Neustädter Passage 17a
2. Poli Reil, Poliklinik, Reilstr. 129A
3. Praxis Dr. Ackermann, Jägergasse 1

Normalmente a pessoa em quarentena é
obrigada a ficar em casa por 14 dias. Se fazem
controles para ver se a pessoa cumpre com a
quarentena. Violações das regras de quarentena
são um delito e são castigadas com prisão ou
multa de dinheiro.
Gabinetes da cidade (Amt, Behörde) e apoimentos (Termin)
Todos os gabinetes da cidade são fechados para
clientes. Não tem apoimentos (Termin).
A Ausländerbehörde também está fechada até o
dia 13 de abril. Se você quer contactar Ausländerbehörde, não vá a lá pessoalmente. Escreve
um email para: auslaenderbehoerde@halle.de
Escreve no Email os seus dados pessoais:
nome, data de nascimento, número de referência e outras informações necessárias.
Na Agentur für Arbeit, no momento não e
necessário aparecer pessoalmente para se registar desempregado. Essas declarações podem
ser feitas por telefone ou email.
Se o apoimento é cancelado, não há desvantagens financeiras para o cliente.
O pagamento seguro do dinheiro é a mais alta
prioridade.
Para empresários e empresárias
Por causa das graves limitações para empresas,
existem pessoas de contato centrais nos gabinetes da cidade. A partir de agora, são disponíveis
pelo numero de telefone 0345-221-4777 ou
0345-221-4067 e recebem perguntas sobre o
tema de regularização de dano. No momento, o
Estado de Alemanha está preparando medidas
para isso.
Eléctrico/bonde (Strassenbahn) e autocarro/
ônibus
A partir da quarta-feira, dia 18 de março, aplica
o horário de férias.

Pessoas que fizeram um exame de Corona
serão informadas pessoalmente sobre o resultado por telefone por funcionárias do Gabinete
de Saúde (Gesundheitsamt). No caso de um
exame negativo, isso pode demorar um pouco.
Primeiro, pessoas com resultado positivo do
exame são informadas.

Mais informações e perguntas

Uma pergunta frequente é: Quem paga para o
exame? Se o exame é medicamente necessário,
o seguro médico paga.

Apoio, ajuda mútua

Telefone para cidadãos da cidade de Halle,
disponível 24 horas: 115
Informações atuais diárias na página de Internet: www.halle.de

Cuidem uma da outra pessoa. Pensem nas
pessoas mais fracas primeiro!

Quarentena
O Gabinete de Saúde decide que tem ficar em
quarentena e quem não precisa. Para pessoas
que tem que ficar em quarentena dentro da
própria casa (no caso de suspeita de infeção),
a pessoa é obrigada a ficar dentro de casa pelo
tempo que foi ordenado.
Quarentena em casa significa: não sair para olhar na caixa postal se tem correio, não sair para
a casa no jardim ou para tomar gelado. Para
fazer compras ou outras coisas, se deve pedir
à família, aos amigos ou às vizinhas. Contato
físico deve ser evitado. As compras podem ser
colocadas na frente da porta.

Quem quer ajudar ou precisa de ajuda, se pode
informar aqui:
https://engagiert-in-halle.de/aktuelles/update-engagement-zeiten-von-corona
ou aqui:
https://coronadirectsupporthalle.wordpress.
com/was-soll-das/
Quem quer doar sangue, pode contactar o
serviço de doação de sangue da Cruz Vermelha
ou da Clínica Universitária.
As instruções são válidas ate o dia 19
de abril de 2020.
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