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Por favor, partilhe as informações com todos os seus contactos no distrito. Sabemos 
que se trata de uma situação difícil para todos e agradecemos a sua compreensão, 
paciência e apoio na divulgação de informações importantes. 
Neste documento “Informações atuais sobre o coronavírus” informamos sobre 
medidas e alterações atuais. No documento FAQ – Imigrantes recém-chegados, 
respondemos aqui a perguntas frequentes.  

 
 

Uso obrigatório de máscara: 
 
A partir de 27/04/2020, é obrigatório o uso de máscara nas compras e nos 
transportes públicos locais de passageiros (autocarros e comboios) para todas 
as pessoas a partir dos 6 anos de idade. É necessário cobrir a boca e o nariz com 
uma máscara (caseira) ou, por exemplo, com um lenço ou um cachecol. Poderá 
consultar mais informações sobre o uso obrigatório de máscara em várias línguas 
aqui.  
 
 

Proibição de contacto e regras de distanciamento: 
 
Os contactos pessoais diretos continuam a ser permitidos apenas de forma muito 
limitada. Além disso, nos espaços públicos apenas são permitidos em princípio 
ajuntamentos de duas pessoas ou de elementos do próprio agregado. No entanto, a 
partir de agora também volta a ser permitido o ajuntamento nos espaços públicos de 
elementos de dois agregados diferentes (ou seja, por exemplo, duas famílias, dois 
agregados de apartamentos partilhados, etc.). 
 
A distância mínima de 1,5 metros continua a ser obrigatória em todos os locais! 
 
Os ajuntamentos em espaços privados de mais de 5 pessoas continuam a ser 
proibidos.  
 
 

Acolhimento de crianças e formação: 
 
As escolas continuam em princípio encerradas pelo menos até 15/06/2020 (após as 
férias de Pentecostes). Já se está a dar início a uma reabertura gradual das escolas:  
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 os(as) alunos(as) finalistas do ensino geral, que concluem o nível de ensino 

neste ou no próximo ano, já podem voltar a frequentar as aulas desde 

04/05/2020.  

 os(as) alunos(as) das turmas de exame das escolas profissionais também 

podem regressar à escola desde 04/05/2020.  

 os(as) alunos(as) do quarto ano do 1.º ciclo do ensino básico devem 

regressar à escola com horário limitado a partir de 18/05/2020. 

 a partir de 15/06/2020 (após as férias de Pentecostes) todos(as) os(as) 

alunos(as) devem frequentar a escola pelo menos temporariamente. As aulas 

na escola (aulas presenciais) devem ser conjugadas com o estudo em casa. 

 também para os alunos e alunas das escolas profissionais deve voltar a 

haver aulas a partir de 15/06/2020 

Os jardins-de-infância (Kindergärten) e as creches (Kitas) permanecem em 
princípio encerrados pelo menos até 15/06/2020. Algumas crianças podem ser 
integradas no acolhimento de emergência (Notbetreuung). Este foi criado apenas 
para crianças até ao 7.º ano inclusive. Apenas está disponível para crianças cujos 
pais ou encarregados de educação exercem uma profissão que contribui para a 
manutenção de infraestruturas críticas (por exemplo, médicas, agentes de polícia, 
etc.) ou que não podem exercer a sua atividade a partir de casa e que são 
indispensáveis no trabalho. 
 
Poderá obter mais informações sobre o acolhimento de emergência e sobre a forma 
como poderá inscrever o seu filho no mesmo junto do município em que reside e/ou 
na creche, no jardim-de-infância ou na escola do seu filho.  
 
A partir de 18/05/2020 o acolhimento nas creches deverá ser alargado até 50% das 
crianças. 
 
Os parques infantis públicos podem reabrir. O respetivo município decidirá 
quando e quais os parques infantis que serão reabertos. 
 
As universidades e os politécnicos mantêm-se encerrados até 10/05/2020. Na 
Universidade de Konstanz e na HTWG (escola superior) de Konstanz o semestre de 
verão (tal como na maioria das escolas superiores da Alemanha) já começou em 
abril em formato digital e decorrerá online durante o semestre completo.  
A partir de 14 de maio de 2020, a biblioteca da universidade poderá abrir para o 
acesso a literatura previamente encomendada online. A biblioteca mantém-se 
contudo encerrada como local físico de estudo. 
 
Os cursos de línguas podem voltar a realizar-se a partir de 04/05/2020 mediante o 
cumprimento de regras de higiene rigorosas. Muitas instituições necessitam de um 
período adequado para implementar as regras e, por isso, não abrem diretamente a 
04/05/2020. Os organizadores dos cursos informam os(as) seus(suas) alunos(as) 
sobre os reinícios individuais dos cursos e os respetivos regulamentos adicionais.  
 
 

Religião: 
 
As mesquitas, igrejas e sinagogas podem reabrir. Aplicam-se contudo as medidas 
rigorosas da Lei de Proteção contra Infeções, tais como o cumprimento da distância 



mínima e a renúncia aos cânticos. Fica ao critério de cada local de culto religioso 
decidir se abre e se estabelece regras mais rigorosas. 
 
 
 
 
 
 
 

Mobilidade e viagens: 
 
As visitas e viagens devem continuar a ser evitadas sempre que possível. Muitas 
fronteiras internas da Europa continuam fechadas. As fronteiras externas da Europa 
(espaço Schengen) estão fechadas desde 17/03/2020. O Ministério dos Negócios 
Estrangeiros prolongou o seu aviso contra viagens internacionais pelo menos até 14 
de junho. 
 
Transportes públicos: O transporte por comboio e autocarro continua parcialmente 
limitado. Poderá informar-se nas páginas da associação de transporte VHB e dos 
Stadtwerke (serviços municipais) de Konstanz. 
 
 

Compras, vida quotidiana e tempos livres: 
 
A partir de agora todas as lojas podem reabrir. O uso obrigatório de máscara e as 
regras de distanciamento têm de ser cumpridos.  
 
Também os salões de cabeleireiro e pedicure podem a partir de agora abrir sob 
condições rigorosas.  
 
As escolas de condução podem reabrir a partir de 11/05/2020 sob condições 
rigorosas. 
 
Os jardins zoológicos, jardins botânicos, museus, exposições, galerias e 
monumentos podem abrir a partir de 06/05/2020. 
 
 

Autoridades e prestações sociais: 
 
Atendimento no Landratsamt 
Todas as repartições do Landratsamt (serviços administrativos) continuam abertas. 
A entrada nos edifícios, no entanto, só é possível mediante marcação concreta do 
atendimento. Os atendimentos apenas são marcados em caso de questões 
importantes em que é necessária uma comparência pessoal. As repartições podem 
ser contactadas por telefone e por e-mail.  
 
No caso de atendimentos presenciais nos escritórios dos(as) funcionários(as) é 
obrigatório usar uma máscara e manter uma distância mínima de 1,5 metros. 
 
Proibição de entrada nos alojamentos coletivos 
Os alojamentos coletivos no distrito continuam por enquanto fechados para todos os 
visitantes até 15/06/2020 para proteção dos(as) residentes. O acesso está 
exclusivamente reservado aos(às) residentes que aí vivem e aos(às) 
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funcionários(as) do Landratsamt no terreno. O não cumprimento da proibição de 
entrada será objeto de sanções.   
 
 
 
 
 
 
Prestações sociais 
 
Landratsamt / Amt für Migration und Integration (Serviços administrativos/Serviço de 
Migração e Integração): 
Os atendimentos na repartição de prestações do Serviço de Migração e Integração 
são possíveis em caso de questões importantes e mediante marcação prévia. Em 
caso de dúvidas, contacte a funcionária responsável por e-mail ou telefone. 
Eventuais documentos importantes também podem ser enviados para 
ami-leistungen@LRAKN.de. 

 
Jobcenter (Centro de Emprego) do distrito de Konstanz:  
Todos os atendimentos agendados antes do coronavírus são cancelados. O dinheiro 
é transferido como normalmente. Não sofrerá desvantagens devido aos 
atendimentos cancelados. 
 
Se receber um reconhecimento do BAMF (Serviço Federal para as Migrações e os 
Refugiados) e por esse motivo receber pela primeira vez dinheiro do centro de 
emprego, não terá de se deslocar ao centro de emprego. Receberá 
automaticamente o dinheiro do centro de emprego a partir do mês seguinte.  
 
Poderá contactar o centro de emprego como habitualmente através do telefone 
07531 36336-0 ou do endereço de e-mail jobcenter-landkreis-konstanz@jobcenter-
ge.de. Em casos urgentes, também poderá contactar o centro de emprego do distrito 
de Konstanz pela linha direta 07531 36336-800. 

 
Arbeitsagentur (Agência de Emprego):  
Todos os atendimentos agendados antes do coronavírus são cancelados e os 
prazos estão atualmente suspensos. Não sofrerá desvantagens devido aos 
atendimentos cancelados.  
 
Poderá contactar a Agência de Emprego pela linha direta 07531 – 585 700. 
 
 

Aconselhamento e apoio social:  
 
Aconselhamento social para refugiados e migrantes 
A acessibilidade ao Serviço Social nos alojamentos coletivos, à Gestão da 
integração e aos Gabinetes de apoio à migração mantém-se por e-mail e por 
telefone. Em casos urgentes e mediante marcação prévia por telefone, também são 
possíveis aconselhamentos presenciais.  
 
Linha de aconselhamento do Jugendamt (serviço de proteção de menores) 
A situação atual coloca muitos pais perante um grande desafio. O serviço de 
proteção de menores disponibiliza uma linha aberta de atendimento telefónico para 
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os pais. Através do número 07531 800-3211 ou -3311 poderá obter assistência 
educativa e aconselhamento.  
O atendimento funciona às segundas, quartas e sextas das 10 às 12 horas, terças e 
quintas das 14 às 16 horas. 
 
Linha de apoio em caso de tensão psicológica 
A associação vivo international e.V. e a Universidade de Konstanz disponibilizam, a 
título temporário, aconselhamento e apoio telefónico para refugiados que nestes 
tempos exigentes se sintam sobrecarregados, desamparados, tristes, abandonados, 
com insónias, desesperados ou de outra forma psicologicamente afetados. Poderá 
encontrar mais informações aqui.  
 
As pessoas afetadas podem ligar para a linha de apoio através do número 07531 
883207 de segunda a sexta das 9-12 horas.  
 
Linha de aconselhamento sobre Direito do Trabalho 
Os serviços de aconselhamento “Faire Integration” (integração justa) continuam a 
disponibilizar pelo menos até 30 de maio aconselhamento telefónico em várias 
línguas sobre o tema coronavírus e Direito do Trabalho. O aconselhamento está 
disponível em árabe, dari, tigrínia, turco, russo, espanhol, japonês, inglês e alemão. 
Poderá encontrar mais informações e os respetivos números de telefone aqui. 
 
 

Consultas médicas, cuidados médicos e informações 
sobre o coronavírus: 
 
Consultas médicas e medicamentos 
Em caso de sintomas de constipação, deve continuar a não ir sem pré-aviso ao(à) 
seu(sua) médico(a) de família. Ligue sempre previamente para o consultório médico. 
Se necessitar de medicamentos sujeitos a receita médica (por exemplo, insulina), 
esclareça com o consultório do seu médico de família, se necessita dos 
medicamentos para ter de reserva e peça a emissão das respetivas receitas. 
 
Linha direta sobre o coronavírus 
Os serviços administrativos de Konstanz têm uma linha direta para cidadãos 
(cidadãs) que procuram aconselhamento sobre o coronavírus. Esta linha pode ser 
contactada de segunda a sexta entre as 8 e as 18 horas e aos sábados das 8 às 14 
horas através do número de telefone 07531 800-7777. 
 
Comportamento em caso de suspeita 
Poderá encontrar informações em várias línguas sobre o comportamento em caso 
de suspeita aqui.    
 
Mais informações em várias línguas sobre o coronavírus 

 

- Referat Integration [Unidade de Integração]:  

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

- Responsável pela integração do Governo Federal:  

Página de internet: 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 
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