Xizmet a kirîarî ê ya Malteser di dema Pandemîk a Corona de
Van rojan ji bo kal û pîran ü kesên nexweş, bi taybet kesên kû pêwîstiya wan bi Alîkarî ê
heye, ew kesên go ji Enfeksiyon a Corona gerk werin parastin û divê ji bo kirîarî ê neçin
Sûkan.
Mirovên kal (temen ê wan ji 65 sal û ber û zêde) , an jî mirovên ku Nexweşiyên wan berê
hene (nexweşiyên dil, şekir, nexweşiyên Pergala Respirasyonê, Kezeb
û Gurçikê, û her weha Penceşêrê û Penceşêr a Malzarokê), yên ku metirsî li ser wan zêde
ye, dikarin bi Malteser Hilfsdienst re têkiliyê bikin.
Em di vê dema Pandemî ê de ji bo van kesan xizmeta kirîarî ê belaş bi kartînin.
Xizmeta kirîarî ê ji bo tiştên bingehîn li çar deveran li Berlînê heye.
Hûn dikarin di rojn Sêşem û Pencşeman ji saat 10:00 heya saat 12:00 bi têlefonê
têkiliyan bikin:

030/348 003-301
 Liste ya kiryariyê (xwarin, vexwarinên, derman, , xwarinên heywana )
 Bê Telefûnê bidin Malteser , dilxwaziyen we wê pêk werînin û
bighînin mala we.
 ji bo her Malekê an jî Malbatekê (herî zêde 15 madeyên) dikirin.
 hilbijartina Supermarkt an jî Marke yên tiştan na be, em ji Market a her
nêzik ji were dikirin,
 Em alerjî an nerazîbûnan na yên hesabdan.
 Em rêzikên lênihêrîna Enstîtut ya Robert Koch (RKI) bi kar tînin.
 gava ko em ji were tiştan dikirên hûn nikarin bimer werin.
 Kirîn û radestkirin a di yek rojê de nayê garantî kirin.
 Em ê bi têlefonê radestkirin a tiştan ji we re ragihînin. Ji kerema xwe re
dirav a ji bo kiryariyê bê kêmasi hazir bikin.
Em dixwazin ji we re alîkarbin ku hûn xwe û kesên din biparêzin û li malê bimînin .
em li benda banga we ne.
Malteser Hilfsdienst e.V. im Erybistum Berlînê

www.malteser-berlin.de/einkauf

Malteser Hilfsdienst e.V.
Diözesangeschäftsstelle Berlin
Alt-Lietzow 33
10587 Berlin
Tel.: +49(0)30 348 00 3-0
DGS.Berlin@malteser.org
www.malteser.de

Malteser Hilfsdienst e.V., Köln
Amtsgericht Köln, VR 4726
Steuernr.: 218/5761/0039
DKM Darlehenskasse Münster
BIC GENODEM1DKM
IBAN DE85400602650033200500

Präsident:
Georg Khevenhüller
Geschäftsführender Vorstand:
Dr. Elmar Pankau (Vors.), Verena Hölken, Ulf Reermann,
Douglas Graf von Saurma-Jeltsch

