
Многоезична информационна брошура на окръг 
Гютерсло на тема корона - местна информация и у

Относно QR кодовете: Можете да четете интернет страниците на окръг 
Гютерсло на настолния си компютър или на лаптопа си с помощта на Goo-
gle Преводач. В изгледа за настолни компютри можете да изберете Вашия 
език горе вдясно на интернет страницата. Дори когато ползвате смартфона 
си, в браузъра избирайте версията за настолни компютри вместо мобилната 
версия. Наместо QR кода можете да използвате и кратката връзка.

Важни източници на информация в окръг Гютерсло
Обобщение на цялата актуална информация можете да намерите 
на интернет страница "Корона - информация" на окръг Гютерсло - 
за целта последвайте QR кода, вж. вдясно: https://t1p.de/jtd0

Многоезична информация относно коронавируса
На тази платформа общинският център за интеграция предоставя важна информация 
на много езици, както и връзки. https://t1p.de/w5gj

Гореща линия за граждани на тема 
корона в окръг Гютерсло  
05241 - 85 4500      
от понеделник до петък 08:00 ч. - 17:00 ч.
събота и неделя 09:00 ч. - 14:00 ч.

Други горещи линии в 
окръг Гютерсло:
https://t1p.de/p4jj

Важни контакти по социални теми 
Willkommensagentur Beratungsstelle für osteuropäische 
Arbeitnehmer aus Rheda-Wiedenbrück 
(Агенция за посрещане - консултативно звено за работници 
от източна Европа от Реда-Виденбрюк)
Андреа Рош (Andrea Rosch) (румънски език) 05242 / 90 30-573         
Магдалена Шафрина (Magdalena Schaffrinna) (полски език) 05242 / 90 30-136
Веселина Колева (Veselina Koleva) (български/македонски език) 05242 / 90 30-571

Други консултантски услуги през този QR код:
AWO OWL и окръжното сдружение, Diakonie (Дяконията), 
Deutsch Rotes Kreuz (Немския червен кръст), 
Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer 
(Социална служба на жените и мъжете католици)
https://t1p.de/tz41

Издава: Проект "Brückenbauer" ("Изграждане на мостове") на отдел "Здравеопазване" на Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh 
(Общински интеграционен център в окръг Гютерсло) 
Снимки: Adobe Stock, Fotolia, Pressestelle Gütersloh

Caritas – Fachdienst Werkvertragsberatung 
(Експертна служба за консултации в сферата 
на трудовите договори на Caritas)
Психосоциални консултации на майчин език
Г-жа Хелмзориг (Helmsorig) (полски език) 
05241 / 300 683 13
Г-жа Кукилка (Kukielka) (полски език) 
05241 / 300 683 14
Г-жа Дидилика (Didilica) (румънски език) 
05241 / 300 683 15
Г-н Праматарски (Pramatarski) (български език) 
05241 / 300 683 16
Г-жа Джура (Giura) (румънски език) 
05241 / 300 683 21
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