
Các câu hỏi thường gặp về CORONA 

Hỗ trợ cho các doanh nghiệp và lao động tự do (Selbstständige) từ Leipzig 

 

Khi nào và làm cách nào để tôi được xin Kurzarbeitergeld ( Lương hỗ trợ từ Chính Phủ) 

Chỉ nhân viên có thể nhận được Kurzarbeitergeld  

Chủ sở hữu lao động nộp đơn xin.  

Tôi làm điều đó thế nào? 

1. Chủ sở hữu lao động phải báo cáo trước cho Bundesagentur für Arbeit für 

Arbeitgeber để xin Kurzarbeitergeld  

2. Nộp đơn xin để nhận Kurzarbeitergeld 

Tìm hiểu tại đây: 

• Đường dây nóng chính của Bundesagentur für Arbeit für Arbeitgeber (Cơ quan 

việc làm Cộng hòa Liên bang Đức cho chủ sở hữu lao động): 0800 45555 20 

• Đường dây nóng cho chủ sở hữu lao động tại vùng Leipzig: 0341 913 40031 

 

Trang web: https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-sachsen/content/1533735274092 

 

Nêu tôi là người làm nghề tự do / freelancer (Selbstständig/Freiberuflich) tôi có thể 

nộp đơn xin Arbeitslosengeld II (trợ cấp thất nghiệp II) / Hartz IV không? 

Có, bạn có thể. 

Nếu bạn không đủ tiền để bảo đảm điều kiện sống cơ bản của mình như tiền thuê nhà và 

thức ăn, bạn có thể nộp đơn xin. 

 

Jobcenter Leipzig 

Địa chỉ: Berliner Straße 13, 04105 Leipzig 

Email: jobcenter-leipzig@jobcenter-ge.de 

Điện thoại: 0341 913-10705 

Fax: 0341 913-11111 

Internet: www.leipzig.de/jobcenter 

Trang web làm đơn xin : https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-

finden/arbeitslosengeld-2 

 

 

 

 



Điều gì áp dụng cho các dịch vụ nhận và giao hàng? 

Dịch vụ nhận và giao hàng được cho phép làm việc. 

Hãy chú ý! 

Cách xa người khác ít nhất 1,5 mét đến 2 mét. 

Ví dụ: 
Nguời giao đặt pizza ngoài cửa. 

Nguời giao sau đó cách xa pizza 2 mét. 

Khách hàng lấy pizza. 

Chúng tôi khuyên bạn nên thanh toán không tiếp xúc- ví dụ sử dụng paypal. 

Trước khi ăn  hãy rửa tay bằng xà phòng! 

 

Còn dịch vụ sửa chữa điện nước thì sao? 

Dịch vụ sửa chữa điện nước được phép làm việc.  

Hãy chú ý! 

Cách xa người khác ít nhất 1,5 mét đến 2 mét. 

Nên tránh tiếp xúc trực tiếp. 

 

Quy tắc áp dụng cho nhà hàng và Imbiss (tiệm ăn) 

Tất cả nhà hàng và Imbiss đều đóng cửa. 

Có những trường hợp ngoại lệ: 

Thực phẩm và đồ uống có thể được giao cho khách hàng. 

Khách hàng cũng có thể đến cửa hàng lấy thực phẩm và đồ uống 

 

Các quy định cho Sondernutzungsgebühren: (phí thuê đất)   

Thành phố Leipzig không thu bất kỳ khoản Sondernutzungsgebühren cho năm 2020. 

Ví dụ: 

Một nhà hàng hoặc Imbiss có một mảnh đất (được phê duyệt). 

Nếu có giấy tờ đã được cấp phép thì không phải trả phí cho cả năm 2020. 

Bạn có thể xin đơn ở đây:  
 

Stadt Leipzig 

Marktamt - Außenstelle Cottaweg (Verwaltungsgebäude Kleinmesseplatz) 

Cottaweg 5 

04177 Leipzig 



Điện thoại: 0341 4847-50 und 0341 4847-530 

Email: marktamt@leipzig.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi có thể xin Ausnahmegenehmigungen ( giấy phép ngoại lệ) ở đâu? 

Giấy phép ngoại lệ không được cấp. 

 

Tôi phải thực hiện những biện pháp nào để bảo hộ lao động? 

Một số nhân viên phải tiếp xúc với nhiều người tại nơi làm việc. 

Ví dụ trong thị trường thực phẩm. 

Những nhân viên này cũng phải được bảo vệ tốt để chống lại virus corona để họ không bị 

nhiễm bệnh. 

Chủ sở hữu lao động phải giảm thiểu và giáo dục nhân viên của mình về rủi ro. 

Viện Robert Koch cung cấp một cái nhìn tổng quan về sự rủi ro đó: 

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html 

 

Nhà tuyển dụng và nhân viên cần lời khuyên tốt. 

Ví dụ, từ một bác sĩ của công ty (Betriebsarzt). Hoặc bởi các chuyên gia an toàn lao động. 

Bạn có thể tìm thấy thông tin về điều này ở đây: 

trong Đạo luật bảo vệ nhiễm trùng (Infektions-Schutz-Gesetz) viết tắt: IfSG): 

https://www.lds.sachsen.de/soziales/?ID=15508&art_param=854 

https://www.bmas.de/DE/Presse/Mteilungen/2020/corona-virus-arbeitsrechtliche-aus 

Effects.html 

 

Video bảo vệ nhiễm trùng trong các ngôn ngữ khác nhau 

Tiếng Ả Rập, tiếng Anh, tiếng Farsi, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ: 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những gì cần được xem xét khi trả tiền thuê trong thời gian của cuộc khủng hoảng 

Corona? 

Gọi chủ nhà của bạn và yêu cầu một giải pháp. 

Ví dụ: "hoãn"(“Stundung”) thanh toán tiền thuê nhà. 

"Trì hoãn" (“Stundung”) có nghĩa là người thuê trả tiền đồng thanh toán vào một ngày sau 

đó. 

Chủ nhà của bạn không được thông báo chấm dứt thuê nhà. 

Điều này áp dụng cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020. 

 

Có giảm thuế gì không? 

Bạn có thể hoãn trả thuế (“stunden”). 

Giống như thuế thương mại chẳng hạn (Gewerbesteuer). 

Bạn có thể hoãn hết các loại thuế. 

Thuế trả trước có thể được giảm. 

Chẳng hạn như trả trước thuế doanh thu (Umsatzsteuervorrauszahlung). 

Sử dụng mẫu đơn sau đây: 

https://www.coronavirus.sachsen.de/doad/Formular_zur_Beantragung_von_Steuererleicht

erungen_aufgrund_der_Aus Effects_des_Corona-Virus.pdf 

Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin ở đây: 

Stadtkämmerei der Stadt Leipzig  

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer 

Email: amt20_steuern@leipzig.de 

Điện thoại: 0341 121-3024 

Fax: 0341 123-3025 



Finanzamt Leipzig I  

Einkommenssteuer, Umsatzsteuer 

Địa chỉ: Wilhelm-Liebknecht-Platz 3 · 04105 Leipzig 

Điện thoại: 0341 5593593 

Finanzamt Leipzig II  

Einkommenssteuer, Umsatzsteuer 

Địa chỉ: Nordplatz 11 · 04105 Leipzig 

Điện thoại: 0341 5590 

 

 

Tôi có thể hoãn phí điện nước của tôi không? 

Có, bạn có thể hoãn phí điện. 

Gửi đơn đăng ký tại đây: 

Leipziger Stadtwerke 

Email: stadtwerke@L.de 

Điện thoại: 0341 121-3333 

Cổng thông tin khách hàng: www.l.de/stadtwerke/kundenservice 

 

Có, bạn có thể hoãn phí nước. 

Gửi đơn đăng ký tại đây: 

Wasserwerke 

Email: wasserwerke@L.de 

Điện thoại: 0341 969-2222 

Cổng thông tin khách hàng: www.l.de/wasserwerke/kundenservice 

 

Có hỗ trợ gì để thiết lập một văn phòng tại nhà không? 

Bạn có thể tìm thấy thông tin ở đây: 

EURONORM GmbH, Stralauer Platz 34, 10243 Berlin 

Điện thoại: 030 97003 333 

Email: go-digital@euronorm.de 

Internet: www.euronorm.de 

 



Làm thế nào để tôi có thể nhận tài trợ và các khoản vay cho công ty của tôi trong thời gian 

ngắn? 

A) Soforthilfe-Zuschuss Bund 

• tới 9.000 euro trong 3 tháng - cho các công ty tối đa. 5 nhân viên 

• tới 15.000 euro trong 3 tháng - đối với các công ty có tối đa. 10 nhân viên 

Khoản tài trợ dành cho chi phí vật chất và tài chính như Thuê, cho thuê, thanh toán tiền thuê 

(Miete, Pacht, Leasingraten) 

Bạn có thể nộp đơn xin tài trợ ở đây: 

Sächsische Aufbaubank 

www.sab.sachsen.de - Điện thoại: 0351 4910 1100 

 

B) Khoản vay viện trợ khẩn cấp "Sachsen hilft sofort" 

• Cho vay không lãi suất với số tiến € 5.000 - € 50.000 

• Miễn phí trả tiền lãi trong ba năm đầu 

Bạn có thể đăng ký khoản vay tại đây: 

Sächsische Aufbaubank 

www.sab.sachsen.de - Điện thoại: 0351 4910 1100 

 

C) Khoản vay ngay lập tức từ Kreditbank für Wiederaufbau (KfW-Bank) 

Tín dụng tức thời này phải được áp dụng thông qua ngân hàng nhà của bạn. 

Thêm thông tin có thể được tìm thấy ở đây: 

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unu 

INTERNehmen.html 

Số dịch vụ miễn phí: 0800 539 9000 

 

D) Tổng quan về trợ giúp cho các công ty và người làm việc tự do 

Cho vay và trợ cấp 

https://www.coronavirus.sachsen.de/doad/Uebersicht_Foerdermassnahm_Sachse_A4_03.p

df 

 

Có sự giúp đỡ nào cho những người làm việc tự do bị cách ly chính thức do Covid 19 

coronavirus? 



Mất thu nhập có thể được hoàn trả. 

Tìm hiểu từ Tổng cục Nhà nước Sachsen (Landesdirektion Sachsen): 

https://www.lds.sachsen.de/soziales/?ID=15508&art_param=854 

 

Bà Claudia Gläser 

0371 532-1223 

0371 532 - 2099 (Phòng) 

Landesdirektion Sachen, Altchemnitzer Straße 41, 09120 Chemnitz 


