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Нова онлайн процедура за кандидатстване
за отпускане на обезщетение при загуба на
доходи вследствие на коронавируса
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С цел защита от измами заявленията да се подават само чрез
сайта www.ifsg-online.de.
Министерството на труда, здравеопазването и социалните
въпроси съобщава:
От понеделник, 27 април 2020 г., могат да се подават онлайн
заявления за отпускане на обезщетения за загуба на доходи
вследствие на коронавируса. Чрез онлайн заявлението
работодателите и самостоятелно заетите лица могат да качат
цялата необходима информация и доказателствените документи.
Бързо, лесно и без хартия. Заявленията се изпращат цифрово до
компетентния орган в съответната провинция. Онлайн процедурата
беше разработена от Федералното министерство на вътрешните
работи, строителството и родината и Министерството на
здравеопазването на Северен Рейн- Вестфалия. В допълнение
към онлайн процедурата на органите се предоставя и софтуер, с
който да бъдат подпомогнати за по-ефективна обработка на
заявленията. Това намалява времето за обработка и ускорява
възстановяването.
Федералният министър на вътрешните работи Хорст Зеехофер:
„Държавата трябва да застане зад своите граждани - бързо, лесно
и без бюрокрация. Кризата с коронавируса ни показа и, колко важна
е дигитализацията на администрацията на Федерацията и
провинциите. Ето защо даваме газ и дигитализираме услугите,
които в момента са особено силно търсени и необходими.
Министърът на здравеопазването Карл-Йозеф Лауман: „Донякъде
съм горд, че ние в Северен Рейн-Вестфалия успяхме да се справим
и с този проект въпреки всички предизвикателства на настоящата
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криза. Поемайки ръководна функция за десет провинции,
съвместно с Федералното министерство на вътрешните работи
създадохме тази нова онлайн-процедура за нула време. Сега е
особено важно подаващите заявления лица да използват само
нашия официален уебсайт. По този начин те могат да предотвратят
възможността техните данни да достигнат до измамници чрез
фалшиви уебсайтове, както наскоро се случи с други държавни
помощи. "
Допълнителна информация
Заявления могат да подават самостоятелно заетите лица и
работодателите, които ще изплатят обезщетението на своите
служители. Цялата информация за правото на обезщетение и
процеса на кандидатстване вече е достъпна на уебсайта www.ifsgonline.de. От следващата седмица ще могат да се подават
заявления чрез този уебсайт.
Всеки, който не може да работи, защото е поставен под карантина
или самият той е заразен, и вследствие на това претърпява загуба
на доходи, може да получи съгласно Закона за защита от инфекции
обезщетение за загубата на доходите си. От 30 март 2020 г. това
важи и за лицата, които поради затварянето на детските градини и
училищата трябва да се грижат за децата си и затова не могат да
работят. Новото е, че сега това кандидатстване за отпускане на
обезщетение може да бъде направено и онлайн.
Онлайн процедурата беше разработена и предоставена в тясно
сътрудничество с девет други федерални провинции под
ръководството на Министерството на труда, здравеопазването и
социалните въпроси на провинция Северен Рейн-Вестфалия и
Федералното министерство на вътрешните работи, строителството
и родината. Постепенно ще се включат провинциите: БаденВюртемберг, Бремен, Хесен, Мекленбург-Горна Померания, Долна
Саксония, Рейнланд-Пфалц, Саарланд, Саксония-Анхалт и
Шлезвиг-Холщайн.
Проектът е част от дигитализацията на администрацията, която
чрез сътрудничество между провинциите и Федерацията се
насърчава в рамките на Закона за онлайн достъпа.
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Важни указания за гражданите:
Винаги проверявайте URL адреса на онлайн заявлението и се
пазете от измамни уебсайтове. Допълнителни съвети как да се
защитите в Интернет могат да бъдат намерени и на
информационната страница на Федералната служба за сигурност
на информацията.

Ако имате въпроси, моля, свържете се с пресслужбата на
Министерството на труда, здравеопазването и социалните въпроси на
телефон 0211 855-3118.
Това прессъобщение е достъпно и в Интернет на уебсайта на
правителството на федералната провинция www.land.nrw.
Декларация за поверителност по отношение на социалните медии
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