
Risk grubu icin alışveriş ve ihtiyac eylemine katilan vatandaslar ve gönüllü çalışanlar için 
önemli bilgiler. „Krefeld dayanışma içinde – gençlik yardım ediyor!“  

 
Kamu kurumların kapanması ile çoğu vatandaşlar icin kısıtlama oluştu. Özelikle „risk 
grubunda“ bulunan misal yaşlı insanlar, ön hastalıkları olan insanlar, bağışıklık sistemi güçsüz 
olan insanlar ve hasta yaşlılar. Bu kişilerde aciliyet oluşturuyor. Alışveriş ve ihtiyaç  giderme 
bu hedef kitlede ya kısıtlı ya da hiç bir şekilde mümkün olmuyor . 
 
Genclik organizasyonundan, sosyal ittifak ve gönüllü çalışanlardan oluşan bir grup risk 
grubunda bulunan insanlara yardımcı olmak istiyorlar. 
 
Bir Krefeld vatandaşı olarak şayet sizde öyle bir risk grubunda bulunuyorsaniz ve acil 
durumda gıda ve hijyen ürünlerine ihtiyacınız varsa, telefon numaralardan size yakın 
kurumlara ulaşabilirsiniz. 
 

1. Size en yakın kurumun numarasını arayın.  
2. Adınızı ve soyadınızı, kendi telefon numaranızı , adresiniz , alışveriş listenizi ve 

bütçenizi söyleyiniz. Alışveriş miktarı 30€ aşmamak şartıyla! 
3. İçecek ihtiyacinda ayrı sipariş verilmesi gerek. Aradığınız numarada bu konu hakkında 

bilgi ala bilirsiniz. 
4. Gönüllü çalışanlar sizin alışverişlerinizi yaparken lütfen sizde sabırlı olun. Her zaman 

her ürün bulunmaya bilir ve eksikler olduğunda lütfen anlayış gösterin ! 
5. Gönüllü çalışanlar zile bastığında size harcanan toplam miktari belirtecekler. Alışveriş 

fişi alışverişin yaninda bulunacak. 
6. Lütfen gerekli miktarı zarfın içinde mümkün oldukca tam miktar olarak iade ediniz. Bu 

yol ile para değişimini engellemiş olursunuz.   
7. Lütfen zarfı kapının önüne bırakınız, gönüllü çalışanlarda alışveriş torbasını kapının 

önüne bırakıp zarfı teslim alacaklar. 
 
Şayet alışverişinizi eksik olursa ya da ertesi güne kalırsa lütfen anlayışlı olunuz.Ürün sayılarını 
azami bir şekilde sipariş veriniz ve önemli olan gıda ve hijyen ürünlerini sipariş veriniz.  
Gerçekten risk grubunda bulunuyorsaniz bu tekliften faydalanın!  
 
Gönüllü çalışanlardan, gençlik organizasyonundan, sosyal ittifak grublarindan,  Krefeld 
gençlik bölge çalışanlarından oluşan takım sizin ihtiyaçlarınızı gidermek ve size destek olmak 
icin çaba gösterecektir. 
 
Alanımız genişletmek için ilgisi olan gönüllüler, sosyal ittifaklar, kurumlar veya içecek gida 
sektöründekiler destekleri için bu email ile jugendhilft@krefeld.de veya bu numara ile 
02151-863354 bize ulaşabilir.   
 
Sizin ittifakınız „ Krefeld dayanışma içinde – gençlik yardım ediyor!“  
(„Krefeld solidarisch – Jugend hilft!“)  

mailto:jugendhilft@krefeld.de

