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Моля, споделете тази информация с всичките си контакти в провинцията. 
Наясно сме, че ситуацията е тежка за всички нас и Ви благодарим за 
разбирането, търпението и подкрепата при разпространяването на важна 
информация.  
В настоящия документ „Актуална информация относно коронавируса“ Ви 
информираме за настоящите мерки и промени. В документа „ЧЗВ – нови 
имигранти“ за Ваше улеснение тук сме отговорили на най-често задаваните 
въпроси.  

 
 

Задължение за носене на маски  
 
От 27.04.2020 г. всички лица над 6-годишна възраст са длъжни да носят 
маски при посещение на магазини и в обществения транспорт (автобус и 
влак). Необходимо е устата и носът задължително да са покрити от (саморъчно 
направена) маска или напр. кърпа/шал. Допълнителна информация на няколко 
езика относно задължението за носене на маски можете да откриете тук.  
 
 

Забрана за физически контакт и разпоредби за 
поддържане на дистанция: 
 
Личните физически контакти все още са разрешени само ако са силно 
ограничени. На открити пространства принципно е разрешено събирането на 
две лица или на членовете на едно домакинство. От този момент отново се 
позволяват срещите на открити пространства на членовете на две домакинства 
(също напр. две семейства, двойки – съквартиранти и др.).  
 
Минималната дистанция от 1,5 метра все още трябва да се спазва 
навсякъде! 
 
Събирания в закрити помещения на повече от 5 лица все още са забранени.  
 
 

Грижи за децата и обучение: 
 
Училищата принципно засега остават затворени най-рано до 15.06.2020 г. 
(след ваканцията за Петдесетница). Вече започна поетапно отваряне на 
училищата:  

https://www.lrakn.de/integration,Lde/mehrsprachige+informationen+zu+corona
https://www.lrakn.de/integration,Lde/mehrsprachige+informationen+zu+corona


 Абитуриентите от средните общообразователни училища, на които 

предстои завършване на образованието тази година или следващата 

година, трябва отново да започнат да посещават учебни занятия още от 

04.05.2020 г.  

 Учениците от класовете с изпити в професионалните училища също 

трябва да се върнат към учебните занятия от 04.05.2020 г.  

 Децата от 4-ти клас в началните училища трябва отново да се върнат 

в училище от 18.05.2020 г. с ограничения в продължителността на 

занятията. 

 От 15.06.2020 г. (след ваканцията за Петдесетница) всички ученици 

поне периодично трябва да ходят на училище. Учебните занятия в 

училище (присъствени занятия) трябва да се комбинират с домашно 

обучение. 

 Учениците от професионалните училища трябва отново да имат 

периодично занятия от 15.06.2020 г. 

Детските градини и занималните по принцип остават затворени поне до 
15.06.2020 г. Някои деца могат да бъдат приемани в центровете за 
извънредна грижа. Те са предвидени само за деца до 7-ми клас включително. 
Приемат се само деца, чиито родители или настойници упражняват професия, 
свързана с поддържането на критичната инфраструктура (напр. жени с 
професия лекар, полицейски служител и др.) или нямат възможност да 
практикуват професията си от вкъщи и присъствието им на работа е 
наложително. 
 
Допълнителна информация за центровете за извънредна грижа и начинът за 
регистрация на Вашето дете можете да откриете в общината си по 
местоживеене и/или от занималнята, детската градина или училището на 
детето.  
 
От 18.05.2020 г. обхватът на грижите в занималните трябва да се разшири до 
50% от децата.  
 
Откритите детски площадки отново ще бъдат отворени. Съответната община 
решава кога дадена детска площадка ще бъде отворена. 
 
Университети и висши училища с професионална ориентация остават 
затворени до 10.05.2020 г. В университета на Констанц и университета за 
приложни науки на Констанц (както и в повечето висши училища в Германия) 
летният семестър започна дигитално още през април, като ще продължи 
изцяло онлайн за периода на целия семестър.  
От 14 май 2020 г. университетската библиотека отваря врати за заемане на 
литература, която предварително е заявена онлайн. Засега библиотеката все 
пак остава затворена за престои с цел обучение. 
 
Езиковите курсове могат да се възобновят от 04.05.2020 г. при стриктно 
спазване на хигиенни предписания. Множество институции се нуждаят от 
съответен период за въвеждане на предписанията, затова няма да отворят 
точно на 04.05.2020 г. Организаторите на курсовете ще информират своите 
ученици за отделните възобновявания на курсовете и за съответните 
допълнителни правила.  
 



 

Религия: 
 
Джамиите, църквите и синагогите могат отново да бъдат отворени. Все пак в 
сила остават стриктни мерки съгласно Закона за защита от инфекции, като 
например спазване на минимална дистанция и отказ от пеене. Всеки храм има 
възможност да реши дали да отвори врати и дали ще наложи по-строги 
правила. 
 
 
 
 
 
 
 

Придвижване и пътувания: 
 
Посещенията и пътуванията все още трябва да се избягват, доколкото е 
възможно. Всички вътрешноевропейски граници все още остават затворени. 
Външните граници на Европа (Шенгенско пространство) са затворени от 
17.03.2020 г. Федералното министерство на външните работи удължи 
предупреждението си за международни пътувания поне до 14 юни.    
 
Обществен транспорт: Придвижването с влак и автобус засега е частично 
ограничено. Можете да получите повече информация на страниците на VHB и 
Stadtwerke Констанц.  
 
 

Пазаруване, ежедневие и свободно време: 
 
От този момент всички магазини отново могат да бъдат отворени. Трябва да 
се спазват задължението за носене на маски и правилата за дистанция.  
 
Фризьорските и козметичните салони могат да бъдат отворени от този 
момент при спазване на строги изисквания.  
 
Автошколите могат да бъдат отворени от 11.05.2020 г. при спазване на строги 
изисквания. 
 
Зоологическите и ботаническите градини, музеите, изложбените зали, 
галериите и мемориалните паметници могат да бъдат отворени от 06.05.2020 
г. 
 
 

Институции и социални придобивки 
 
Срещи в областната администрация 
Всички отдели в областната администрация отново са отворени. Влизането в 
сградата обаче е възможно само при уговорена среща. Срещи се уговарят само 
при подаване на важни заявления, за които се изисква личен разговор. Можете 
да се свържете с отделите и по телефон и имейл.  
 

https://www.vhb-info.de/
https://www.stadtwerke-konstanz.de/unternehmen/coronavirus/


При лични срещи в офисите служителите, обработващи документите, трябва да 
носят маска и да поддържат дистанция от 1,5 метра. 
 
Забрана за влизане в колективни жилищни помещения 
Засега колективните жилищни помещения са затворени за всички посетители 
до 15.06.2020 г. с цел защита на живущите. Достъп имат само живущите там и 
служителите на областната администрация на терен. Неспазването на 
забраната за влизане се санкционира.   
 
 
 
 
 
 
Социални придобивки 
 
Областна администрация/служба за миграция и интеграция:  
Срещите с отделите за социални помощи на службата за миграция и 
интеграция са възможни при подаване на важни заявления и след 
предварителна уговорка. За отправяне на въпроси се свържете с длъжностните 
лица по имейл или телефон. Важната документация може да се изпраща и на 
ami-leistungen@LRAKN.de .  
 
Бюро по труда в провинция Констанц:  
Всички уговорени срещи преди коронавируса се отменят. Плащанията се 
извършват както обикновено. Отменените срещи няма да доведат до 
неблагоприятни последици за Вас. 
 
Ако получите одобрение от Федералната служба за миграцията и бежанците 
(BAMF) и вследствие трябва да получите първата парична помощ в бюрото по 
труда, не е необходимо да го посещавате. От следващия месец ще получавате 
автоматично помощта от бюрото по труда.  
 
Можете да се свържете с бюрото по труда както обикновено на 07531 36336-0 
или на имейл адрес jobcenter-landkreis-konstanz@jobcenter-ge.de. При спешни 
случаи можете да се свържете с бюрото по труда на провинция Констанц и чрез 
горещата линия 07531 36336-800. 

 
Агенция по заетостта:  
Към момента всички уговорени срещи и срокове преди коронавируса са 
отложени. Отменените срещи няма да доведат до неблагоприятни последици 
за Вас.  
 
Можете да се свържете с агенцията по заетостта на гореща линия 07531 – 585 
700. 
 
 

Социална консултация и подпомагане  
 
Социална консултация за бежанци и мигранти 
Засега можете да се свържете по имейл или телефон със социалните служби в 
колективните жилищни помещения, структурите за интеграция и консултативни 

mailto:ami-leistungen@LRAKN.de
mailto:jobcenter-landkreis-konstanz@jobcenter-ge.de


центрове за миграция. При спешни случаи и предварителна уговорка по 
телефона са възможни и лични консултации.  
 
Телефон за консултации на службата за закрила на децата 
Настоящето положение изправи много родители пред голямо 
предизвикателство. Службата за закрила на децата предлага открита 
телефонна консултация за родители. На телефони 07531 800-3211 или -3311 

можете да получите помощ за възпитателната работа и консултация.  
Предвидените часове са понеделник, сряда и петък от 10 до 12 часа, вторник и 
четвъртък от 14 до 16 часа. 
 
Телефон за помощ при психологически стрес 
Дружество vivo international e.V. и университетът на Констанц предлагат 
временна телефонна консултация и подкрепа за бежанци, които в този труден 
момент се чувстват объркани, безпомощни, тъжни, изоставени, страдат от 
безсъние, изпитват отчаяние или страдат от друга психическа обремененост. 
Допълнителна информация можете да откриете тук.  
 
Засегнатите могат винаги да се свържат с телефона за помощ на 07531 883207 
от понеделник до петък от 9 до 12 часа.  
 
Телефон за консултация относно трудовите права 
Консултативните центрове „Faire Integration“ до 30 май все още предлагат 
телефонна консултация по въпросите за коронавируса и трудовото право. 
Консултациите се провеждат на арабски, дари, тигриня, турски, руски, испански, 
японски, английски и немски език. Допълнителна информация и съответните 
телефонни номера ще откриете тук. 
 
 

Посещения при лекар, медицински услуги и 
информация за коронавируса: 
 
Посещения при лекар и лекарства 
При симптоми на простуда не трябва да посещавате личния си лекар без 
предизвестие. Преди това задължително се свържете с лекарския кабинет. Ако 
се нуждаете от лекарства, отпускани по лекарско предписание (напр. инсулин), 
коментирайте с личния си лекар дали се нуждаете от лекарства в резерв и 
издаване на съответната рецепта. 
 
Гореща линия за коронавируса 
Областната администрация на Констанц откри гореща линия за въпроси на 
граждани относно коронавируса. Можете да се обадите на телефон 07531 800-
7777 от понеделник до петък между 8 и 18 часа, както и в събота от 8 до 14 
часа. 
 
Поведение при съмнение за заразяване 
Информация на няколко езика за поведение при съмнение за заразяване 
можете да откриете тук.    
 
Допълнителна информация на повече езици за коронавируса 

 

- Отдел „Интеграция“:  

https://www.lrakn.de/integration,Lde/mehrsprachige+informationen+zu+corona  

https://www.lrakn.de/integration,Lde/titel_+krisentelefon+fuer+psychisch+belastete+gefluechtete
https://www.lrakn.de/integration,Lde/telefonberatung+und+infos+zu+corona+und+arbeitsrecht+fuer+migranten+und+migrantinnen
https://www.lrakn.de/integration,Lde/mehrsprachige+informationen+zu+corona
https://www.lrakn.de/integration,Lde/mehrsprachige+informationen+zu+corona


- Правителствен комисар за интеграцията:  

Начална страница: https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-

person/informationen-zum-coronavirus  

Instagram: https://www.instagram.com/p/B9zdqEcKUvW/  

Twitter: https://twitter.com/IntegrationBund/status/1239595687907594249 

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-coronavirus
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-coronavirus
https://www.instagram.com/p/B9zdqEcKUvW/

