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Koronaya bağlı kazanç kaybının tazmini için
yeni online prosedür
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Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı duyurur:
Korona nedeniyle yaşanan kazanç kayıplarının tazmini için 27 Nisan
2020 Pazartesi gününden itibaren online başvuruda bulunulabilecek. İş
verenler ve serbest meslek sahipleri online başvuru yoluyla gerekli tüm
verileri girebilir ve belgeleri yükleyebilirler; hızlı, kolay ve kağıtsız.
Başvurular, dijital ortamda ilgili eyaletteki yetkili makama iletilecek. Bu
online prosedür, Federal İçişleri Bakanlığı, Federal Yapı İşleri Bakanlığı
ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirildi.
Online başvuruya ek olarak, başvuruların verimli işlenebilmesi için yetkili
makamlara bir yazılım sunulacak. Bu şekilde işlem süresi kısaltılacak ve
ödemeler daha hızlı yapılabilecek.
İçişleri Bakanı Horst Seehofer: “Devlet vatandaşlarının yanında olmalı;
hızlı, kolay ve bürokratik olmayan bir şekilde. Korona krizi bu bağlamda
idari işlemlerin hem federal hem de eyaletler düzeyinde
dijitalleştirilmesinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bu yüzden
çalışmalarımızı hızlandırıyor ve şu anda yüksek talep gören ve ihtiyaç
duyulan hizmetleri dijital ortama aktarıyoruz.”
Sağlık Bakanı Karl-Josef Laumann: “Mevcut krizin tüm zorluklarına
rağmen Kuzey Ren Vestfalya’da bu projeyi de hayata geçirebildiğimiz
için gururluyum. On federal eyalete öncülük ederek Federal İçişleri
Bakanlığı ile birlikte bu yeni online prosedürü hazırladık. Şimdi önemli
olan, başvuru sahiplerinin sadece resmi internet sitemizi kullanmaları.
Bu şekilde kişisel verilerinizin -daha önce bazı yardımlarda yaşandığı
gibi- sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcıların eline geçmesini
önleyebilirsiniz.”

Diğer bilgiler:
Çalışanlarına tazminat ödeyecek serbest meslek sahipleri ve iş verenler
başvuruda bulunabilirler. Tazminat hakkı ve başvuru süreci ile ilgili tüm
bilgilere artık www.ifsg-online.de sitesinden ulaşılabilir. Başvurular,
önümüzdeki haftadan itibaren aynı internet sitesinde üzerinden
yapılabilir.
Karantinaya alınan veya enfekte olduğu için çalışmasına izin verilmeyen
ve bu nedenle kazanç kaybına uğrayan herkes, Enfeksiyondan
Korunma Yasası (IfSG) uyarınca kazanç kaybından dolayı tazminat
alma hakkına sahiptir. Kreş ve okulların kapanması nedeniyle
çocuklarına bakmak zorunda kalan ve bu nedenle çalışamayan kişiler
için de 30 Mart 2020’den itibaren aynı düzenleme geçerlidir. Burada yeni
olan, tazminat başvurularının artık online yapılabilecek olması.
Online prosedür; Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Çalışma, Sağlık ve Sosyal
İşler Bakanlığı, Federal İçişleri Bakanlığı ve Federal Yapı İşleri Bakanlığı
öncülüğünde, diğer dokuz eyaletle yakın iş birliği içinde geliştirildi ve
kullanıma sunuldu. Aynısıni Baden-Württemberg, Bremen, Hessen,
Mecklenburg-Vorpommern, Aşağı Saksonya, Rheinland-Pfalz, Saarland,
Saksonya-Anhalt ve Schleswig-Holstein eyaletleri de adım adım
uygulayacak.
Bu proje, Çevrimiçi Erişim Yasası (Onlinezugangsgesetz) kapsamında
Federal Hükümet ile eyaletlerin iş birliğinde yürütülen idari
dijitalleşmenin bir parçasıdır.
Vatandaşlar için önemli açıklama:
Online başvurunun URL’sini her zaman kontrol edin ve dolandırma
amaçlı internet sitelerine girmemeye özen gösterin. İnternette kendinizi
nasıl koruyacağınıza dair diğer bilgileri Federal Bilgi Güvenliği Ofisinin
(BSI) internet sayfasında bulabilirsiniz.

Sorularınız olursa lütfen Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı Basın Bürosu
ile irtibata geçin (Telefon: 0211 855-3118).
Bu basın bültenine Eyalet Hükümetinin www.land.nrw adresli web sitesinden de
ulaşabilirsiniz.
Verilerin korunması hakkında genel bilgi
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