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Hevwelatiyên hêja,
Alîkarî û piştgirtina we hewceyê.
Pir zêde mirov li derdora Lauenburg bi vîrusa corona ketine. Hûn jî dikarin di vê yekê de
bibin alîkar ji bo rawestîna Coronavirus! Çawa?
1. Qanûnan bişopînin, ji bo hûn xwe, malbat û hevalên xwe biparêzin: dûrî hevdu
bisekinin, destên xwe bişon, dev û pozê xwe bi maska bigrin û ba carê biguherinin.
2. Bi mirovên din re têkiliyên xwe kêm bikin.
3. Appa Corona bikar bînin. Agahî li vir hene: www.integrationsbeauftragte.de/corona-warnapp
Têkiliya te bi kesekî nexweş re hebû? Têsta wenî korona pozîtîf bû? Têkilîyê bi Daîreya
Tenduristiyê re bikin, tev go pêhisîna te cansaxî be. Li malê bimîne û xeberê bide li ser Forma
têkiliyê! bi gelek zimanan broşurên agahdariyê yên li ser karantînê hene
www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus
Forma têkiliyê dive bê dagirtin û hûn di karantînê de bimînin. Ev tê kontrol kirin. Hûn vê
dîsîplînê neşopînin. Divê hûn cezayekê bidin.
Daîreya Tenduristiyê wê bi weri biştexili wek kesê têkiliyê biwer dikin, an ji ber ku hûn
nexweşin? Yan jê divê tu di karantinê de bimînî? Tu bi zimanê almanî nizane? Netirse, bi her
awayî bersîva têlefonê bide, zimanê xwe yê dayikî binav bike û bêje "Ji kerema xwe re
hêdîka biaxive" bi elmanî „Bitte langsam sprechen“.
Merov çawa dighêje daîreya tenduristiyê li Ratzeburg:
Bi têlefonê bi riya xeta germ Duşem-Pêncşem ji 8-ê danê sibê heya 4-ê danê êvarê û roja înê jî
ji 8-ê sibê heya 12-ê nîro 04541-888380
Di riya e-mailê de: Gesundheitsdienste@kreis-rz.de. Navê xwe, jimara têlefonê û
zimanê dayikî binivîse, heger hûn bi elmanî baş nizanin. Wê dawîya hefteyê jî telîfona
we bikin.
Hûn bi almanî (baş) naaxivin? Ev ne problême. Li ser têlefonê, bipirse ku hûn hêdî hêdî karin
biaxivin.
Hûn bixwe xwe nexweş dibînin? Ji kerema xwe re neçin ser kar, spor an korsek almanî, li
malê bimînin û bi dextor re hevdîtinekê çêkin. Heger zarokên we nexweş bin jî: Destûra wan
nedin ku biçin dibistanê an jî zarokxanê. Heta ku hûn dîsa baş nebin bera ti kes neyê cem we.
Hûn dikarin ji bo pirsên gelemperî li vir alîkariyê bibînin:
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Kesê têkiliyê AWO 0151-61647453
Kesê têkiliyê Diakonie 04541-857228 (Gleis21 Ratzeburg)
Kesê têkiliyê DRK 04151-8879688 (jimara têlefonê ya rûniştinê Geesthacht)
Ji her tiştê ku hûn li ser înternetê li ser pandemiyê dixwînin bawer nekin. Internet tije xeber û
nûçeyên derewîn e.
Agahdariya nû û fermî bi zimanên cuda li vir têne dîtin:
www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus û www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/coronavirus Hûn jî dikarin bibin alîkar û şerê koronavirus bikin li derdora me û meraqa bikin ji bo
em li Jiyan xwe ya normal dîsa karibin vegerin.
Ji kerema xwe re ji mere bibin alîkar ku em bihevdûre vê pandemiyê
bisekinin!
Ez ji dil sipasya we dikim li ser piştgirtna we.
Qaymeqam.
(Dr. Christoph Mager)

