Новините на Грьопелинген
Гласове от квартала #1
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Докато много хора губят работата си или работят на
намалено работно време, други трябва да работят
повече. Интервю с работник в DHL.
Какво се промени на работа заради
коронавируса?
В самото начало бяха открити два
случая при нас в администрацията. Това
уплаши много хора и доведе до това, че
много си взеха болнични по време на
нощната смяна. Страх ги беше, че ще се
заразят. Дойде мениджърът на
персонала и говори с нас. Казва, че
нещата са под контрол и че не би
трябвало да се страхуваме. Били сме
млади и имунната ни система била
силна.
Нещо промени ли се на работното
място?
Единственото, което беше направено за
наша защита, беше, че на входа на
работното място бяха поставени няколко
дезинфектанта и ни беше казано, че
всеки трябва да си носи собствени
напитки. Също ни казаха, че не бива
вече да си подаваме ръка за поздрав и
ни раздадоха брошури за коронавируса.
Това, което се промени от началото на
корона-кризата, е че работим повече.
Работните смени се увеличиха от 5 на 7
часа.

Чувстваш ли се сигурен?
Аз лично се чувствам сигурен. Нямам
симптоми засега. Но както казах, на
работа имаше малки промени в
защитните мерки.
Говориш ли с колежките и колегите си
относно ситуацията? Какво мислите?
Да, говорим за това. Даваме си съвети
какво можем да направим, за да бъдем
здрави. Някои не взимат ситуацията
насериозно и се шегуват. Винаги
говорим за актуалния брой на
заразените и на смъртните случаи. Но
говорим и за това, че в сравнение със
страните, от които идваме, здравната
система тук е силна. Това носи известно
успокоение.
Какво е според теб солидарност по
време на корона-кризата?
Според мен солидарност, е да имаш
чувството, че си ценен в обществото, а
не си просто малко колелце в огромна
машина. Има го и чувството за
отговорност и принадлежност към
общността, в която живея, особено във
времена на криза, като корона-кризата.
Но също така важно е, човек да се
грижи правата му да се зачитат, да не
бъде уволнен например.
Мохамед, 37, работи в DHL

Знаехте ли, че...
Тук може да намерите
полезна информация
по време на
корона-кризата.

Помощ при
пазаруване, гледане
на деца и т.н.:
Nachbarschaftshilfe:
015779881572
www.
nachbarschaftshilfehb.de

При домашно насилие
и кризи: 08000 116 016
Наематели помагат на
наематели:
www.mhm-bremen.de
Съюз за защита на
наемателите
0421 3378455

Работническа камара
(Arbeitnehmerkammer):
0421 3630111
При проблеми с
джобцентър:
Солидарна помощ
(Solidarische Hilfe):
0421 696758730

Последиците от
корона-кризата
застрашават много
хора. Много се
страхуват, че ще се
заразят или че ще
загубят близките си.
Към това се прибавят
финансовите
проблеми или
допълнителен стрес
вкъщи. И понеже не
можем просто да се
срещаме с други хора
както преди, много от
нас трябва да се
изправят сами пред
проблемите. → Ние
искаме да се
противопоставим на това!

От сега нататък ще
публикуваме във Фейсбук, на
нашия уебсайт и в този
вестник преживяванията на
хората от Грьопелинген.
Пишете ни как се промени
животът ви заради
коронавируса. Какво е
солидарност за вас по време
на корона-кризата? Какво
можем да направим, за да не
трябва накрая да понасяме
всички последици от коронакризата, докато милиарди се
вливат във финансовия свят и
предприятията?
www.solidarisch-in-groepelingen.de
Fb: Solidarisch in Groepelingen
Phone: 0163 9711409
stadtteil-soli@riseup.net
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