Stand 21.07.2021

Dezastru de inundații – Persoana de contact și informații despre ofertele de asistență
Vă rugăm să rețineți: Pentru ofertele de asistență indicate, contactul se poate face numai în limba germană

Informații oraș - Centrală
02331/207-5000

• Punct de contact pentru întrebările cetățenilor
• Informații despre administrația municipală

Orașul Hagen – Centrală Hotline pentru„Inundații“ / Centrul de voluntari
• Coordonarea ofertelor de asistență
02331/207-5985
02331/207-5976
• Ajutor la lucrările de curățare
02331/207-5974
• Transport
• Cazare (privat)
hochwasserhilfe@stadt-hagen.de
• Coordonarea mâinilor de ajutor la fața locului
Formularul de înregistrare (pentru ajutoare, privat și nevoia
de ajutor pentru oraganizații):
https://fzhagen.de/hochwasserhilfe/
Donațiile de lucruri nu mai sunt acceptate!
Grădinițe
Oraș Hagen
02331/207-4440
Urgențe de locuințe
Orașul Hagen Centrala
asigurarea locuințelor

• Opțiuni alternative de îngrijire a copiilor în grădinițele
închise
pentru • Pentru persoane, care nu mai au cazare.

02331/207-2727
02331/207-5865
Centrul de consiliere al orașului „Rat am Ring“
Orașul Hagen
• Sprijin mental pentru cei afectați (familii, copii și tineri)
• Intervenție de criză
02331/207-3991
• Prelucrarea impresiilor adaptate copiilor
familienberatung@stadt-hagen.de
• Alte
informații:
https://www.hagen.de/web/de/hagen_de/01/0101/010101
/PM_397441.html
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WBH
notlage@wbh-hagen.de

• Coordonarea asistenței tehnice de la vehicule de
construcții, camioane etc.

HEB
• Eliminarea gratuită a deșeurilor voluminoase și a
deșeurilor electronice
Toate informațiile sunt actualizate
• Continuu în raioane (actualizare zilnică a zonelor deservite
continuu pe site-ul web HEB:
pe site)
www.heb-hagen.de
• Asistență la încărcarea deșeurilor voluminoase și a
deșeurilor electronice în containere
02331/3544 4444

Autoritate inferioară a apei
Oraș Hagen Agenția de mediu
umweltschaden@stadt-hagen.de

• Înregistrarea daunelor asupra mediului
• Sprijin pentru cei afectați, remedierea daunelor aduse
mediului la structuri într-o perioadă scurtă de timp, pe
fondul siguranței circulației, evitarea daunelor consecutive
sau din alte motive trebuie asigurate în scurt timp sau
ridicate.
• Rapoartele trebuie să conțină următoarele informații:
adresă, scurtă descriere a pagubei, persoana de contact,
telefon sau contact prin e-mail.
• Rapoartele vor fi procesate cât mai nebirocratic posibil și
având în vedere urgența.
• Alte
informații:
https://www.hagen.de/web/de/hagen_de/01/0101/010101
/PM_397443.html
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