Haber Bülteni- Özel Sayı

Coronavirus (Covid 19) Hakkında Farklı
Dillerde Bilgiler
19. 03. 2020

Korona Virüsü ile ilgili Telefon Numaraları
Risk Grupları için Viyana´da Bilgilendirme Telefonu
01 4000 4001
Genel Bilgi Edinme Telefonu
0800 555 621
Kuşkulu Hallerde Başvurulacak Telefon
1450
En önemlisini ilk söyleyelim: Coronavirüsü ile mücadelede hepimiz bir
katkı sunmak zorundayız.
Sizler için internette bulunan farklı anadillerdeki bilgi kaynaklarını
derledik. Sizden ricamız bu bilgileri aile bireylerine, arkadaşlarınıza,
tanıdıklarınıza, komşularınıza, dernek üyelerine vs. iletmeniz.
Viyana Belediye Başkanı Dr. Michael Ludwig bir mektupla Viyana´daki
vatandaşlarımızı bilgilendiriyor (şu anda English / Türkҫe / Bosanski /
Hrvatski / Srpski /  ﻓﺎرس/  ﻋرﺑﻲ/ Română / Pyccĸий / Shqip / Polski
dillerinde)
Brief des Bürgermeisters
Lütfen insan ilişkilerinizi minimuma indirin. Yakın temastan kaçının (el
sıkışırken), ellerinizi düzenli ve yoğun bir şekilde sabunla yıkayın. Eğer
enfekte olduğunuzu veya olduğunuza dair belirtileri gösterdiğinizi
düşünüyorsanız, evden ayrılmayın ve 1450 nolu sağlık telefonunu arayın.
Eğer 65 yaş üstü ya da hastalık geçirmiş risk grubunda iseniz ve günlük
yardıma ihtiyacınız varsa 014000 4001 nolu telefonu arayınız.

Enfeksiyon, hastalık belirtileri ve korunma hakkında genel bilgi için
0800555621 nolu telefonu arayın.
Güncel bilgiler için lütfen Viyana Belediyesi´nin Corana ile ilgili internet
sayfasını (https://coronavirus.wien.gv.at/), Bakanlıklar, İşçi Odaları,
Sendikalar, Ekonomi Odası, AMS´in internet sayfalarını veya ORF´i
takip ediniz.
Yetkililer ve tüm kurumlar çeşitli yabancı dillerde bilgi vermek için yoğun
olarak çalışmaktadırlar.

Sıkça çok sorulan sorular/yabancı dillerdeki bilgilendirme broşürleri/
korunma ve hijyen önlemlerine dair bilgiler
Bugün itibarı ile bu dillerde:  ﻋرﺑﻲ/ Bosanski / Hrvatski / Srpski /中文 /
 ﻓﺎرﺳﯽ/ English / Français / Kurdî /  ﭘ ﺗو/ Polski / Română / Pyccĸий /
Soomaali / Türkҫe
https://www.integrationsfonds.at/coronainfo/

İş Hukuku ve Tüketici Hakları
Şimdilik sunulan diller: English / Français / Български / Bosanski /
Hrvatski / Srpski / Polski / Română / Türkce /  ﻋرﺑﻲ/ Magyar olarak
sunulmaktadır.
https://jobundcorona.at/download/

Korona virüsü ile ilgili İşsizliğin bildirilmesi
Şimdilik sunulan diller:  ﻋرﺑﻲ/ Bosanski / Hrvatski / Srpski / English /
 ﻓﺎرﺳﯽ/ Polski / Pyccĸий / Türkҫe
https://www.anlaufstelle-anerkennung.at/articles/view/542

Doktora gittiğinizde uymanız gereken kurallar:
Şimdilik sunulan diller: English / Shqip /  ﻋرﺑﻲ/ Bosanski /中文/  ﻓﺎرﺳﯽ/
Hrvatski / Polski / Pyccĸий / Srpski / Slovenčina / Română / čeština /
Türkҫe / Magyar
https://www.aekwien.at/coronavirus

Eğitim Bakanı Heinz Fassmannı̀n anne ve babalara yazd
ığı mektup
Şimdilik sunulan diller:Shqip /  ﻋرﺑﻲ/ Bosanski / Hrvatski / Srpski /  ﻓﺎرﺳﯽ/
English / Polski / Română / Pyccĸий / Slovensko / Türkҫe / Magyar
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/coron
a_elternbrief_bm.html

Hergün saat 19.25de Orf 3 kanalında basit bir dille ya da çeviri
yardımıyla yayın yapılacaktır.
Ücretsiz program http://uugot.it/ ile TV programları altyazılı olarak
sözkonusu anadillerde izlenebilir.

ALPHA PLUS Ajansı Pazartesi gününden (23.3.2020) itibaren
Avusturya´da yaşayan ve Türkçe veya Boşnakça/Hırvatça/Sırpça
konuşan insanlar için www.info4alle.at bilgi portalini hizmete sunuyor.

