RUMÄNISCH

Broșură informativă în mai multe limbi, emisă de districtul
Gütersloh, pe tema virusului Corona – informații locale și indicații
Despre codurile QR: Puteți citi paginile de Internet ale districtului Gütersloh pe PC
sau laptop, folosind Google Translate. Pe desktop, în partea din dreapta sus a paginii de Internet, puteți selecta limba dorită. Dacă folosiți smartphone-ul, selectați
din browser versiunea desktop și nu vizualizarea pentru mobil. În locul codului
QR, puteți folosi și link-uri scurte.

Surse importante de informații în
districtul Gütersloh

Puteți citi un rezumat al informațiilor actuale pe
pagina de Internet „Informații Corona” a districtului Gütersloh,
urmărind codul QR, vedeți în dreapta: https://t1p.de/jtd0

Informații în mai multe limbi despre virusul Corona

Kommunale Integrationszentrum (Centrul Municipal de Integrare) a compilat pe această
platformă informații și link-uri importante, în mai multe limbi. https://t1p.de/w5gj

Linia directă a cetățenilor pentru
Corona, a districtului Gütersloh
05241 - 85 4500
de luni până vineri, între orele 08:00 și 17:00
de luni până vineri, între orele 09:00 și 14:00

Alte linii directe în
districtul Gütersloh:
https://t1p.de/p4jj

Contacte importante pe subiecte sociale
Agenția de întâmpinare a biroului de consiliere pentru
angajații est-europeni din Rheda-Wiedenbrück
Andrea Rosch (română) 05242 / 90 30-573
Magdalena Schaffrinna (poloneză) 05242 / 90 30-136
Veselina Koleva (bulgară/macedoneană) 05242 / 90 30-571
Alte servicii de consiliere prin acest cod QR:
AWO OWL și Kreisverband (Asociația
districtuală), Diaconia, Crucea Roșie
germană, Sozialdienst Katholischer Frauen
und Männer (serviciul social pentru femeile și
bărbații catolici) https://t1p.de/tz41

Caritas – serviciu specializat pentru consultanță
contractuală
Consiliere psihosocială în limba maternă
Doamna Helmsorig (poloneză) 05241 / 300 683 13
Doamna Kukielka (poloneză) 05241 / 300 683 14
Doamna Didilica (română) 05241 / 300 683 15
Domnul Pramatarski (bulgară) 05241 / 300 683 16
Doamna Giura (română) 05241 / 300 683 21

Editor: Proiectul „Brückenbauer” al direcției de sănătate publică și al Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh (Centrul Municipal de
Integrare al Districtului Gütersloh), Fotograﬁi: Adobe Stock, Fotolia, Biroul de presă Gütersloh

