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RUMÄNISCH

Aici, oamenii fără adăpost continuă să primească ajutor în ciuda
coronavirus!
Cazare / cazare de urgență și program de îngrijire
Program de funcționare: De la ora 15:00 până la ora 11:00 a doua zi


Locație Kollaustraße 15 (Tel.: 040 / 52 10 27 624)
Cum ajungeți la adresa Kollaustraße 15: Prin intermediul liniilor de autobuz 5, 22, 39 și 281 până la stația
Siemersplatz. De acolo mai aveți aproximativ 5 minute de mers pe jos. Cea mai apropiată stație de metrou este stația
Hagendeel, linia U 2.



Autobuzul Shuttle pleacă de la gara centrală spre Kollaustraße la ora 17:00 și de la
Kollaustraße spre gara centrală la 10:30.
Locație Friesenstraße 22 (Tel.: 040 / 428 35 37 49)
Cum ajungeți la adresa Friesenstraße 22: Luați metroul (S3/S31) până la stația Hammerbrook. De acolo, mai aveți
aproximativ 10 minute de mers pe jos. Acest centru este potrivit și pentru persoane cu dizabilități fizice, de ex.
persoane în cărucior cu rotile.





Pik As, Neustädter Straße 31a, 20355 Hamburg (Tel.: 040 / 427 31 20 59)
Adăpost de urgență pentru persoane (bărbați și femei) cu câini.
FrauenZimmer - adăpost de urgență pentru femei, Hinrichsenstraße 4a (Tel .: 040 / 25 41
87 21)
Adăpost de urgență pentru femei, Horner Landstraße 85 (Tel .: 0176 428 611 61)
Cum ajungeți la adresa Horner Landstraße 85: Luați metroul (U2) până la stația Rauhes Haus. Din acel punct, luați
autobuzul 116 până la stația Culinstraße și apoi mergeți aproximativ 2 minute pe jos.

Există, de asemenea, instalații sanitare, alimente și îmbrăcăminte în toate aceste locații.

Puncte de distribuție a alimentelor și alte tipuri de ajutoare


Centrul de zi Hinrichsenstraße, Hinrichsenstraße 4: De luni până duminică, se acordă o masă
caldă între 12 și 15:00

Centrul de zi Bundesstraße, Bundesstraße 101, de luni până vineri,



programul 11:00 - 15:00 pentru adrese poștale sau taxe de îngrijire și consiliere telefonică. Asigurarea unei mese
calde, de luni până vineri, de la 11:00 la 15:00. Disponibilitate duș cu restricții. Program de consultare medicală luni
și miercuri, în intervalul 11:00 - 14:00.


StützPunkt, Norderstraße 44, furnizarea de produse de patiserie, o supă caldă și băuturi, de luni
până vineri, între 10:00 și 12:00, utilizarea toaletei este posibilă.



CaFée mit Herz, Seewartenstraße 10, casa 2, distribuire de mese de mic dejun (la pachet), de
luni până vineri, între orele 7:00 și 10:00 Mese calde, de luni până vineri, între 14:00 și 16:00. Închis la 05.05.2020.
Îngrijiri medicale (cabinet Stupoli), în fiecare vineri, 14:00 - 16:00.



Herz As, Norderstraße 50: Luni, marți, joi: 10:00 - 16:00, miercuri: 10:00 - 17:00, vineri: 10:00 - 15:00,
în prezent nu există posibilitatea șederii pe timp de zi regulată / Pachete de prânz și băuturi (luni, marți și joi, de la
ora 10 inclusiv mâncare caldă, în limita stocului disponibil). Administrația poștală rămâne în vigoare. Vă rugăm să
apelați la 040/233 66 7 înainte de a ridica corespondența.



Kemenate (doar pentru femei) Charlottenstraße 30, Tel.: 040 / 430 48 59 (vizitatoare):
Luni, joi, sâmbătă, duminică 14:00 - 19:00, miercuri 10:00 - 15:00, mese la pachet, fără ședere. Colectarea
corespondenței este posibilă. Fără consultații medicale. Dușul, toaletele și mașinile de spălat rămân accesibile
vizitatoarelor.



Ali-Maus, Nobistor 42: Asigurarea prânzului la pachet, de luni până duminică, 12:00 - 13:30.
Îngrijiri medicale de urgență (fără consiliere medicală) luni și miercuri, 11:00 - 13:00.



Alimaus Kältebus: Asigurarea de mese la pachet.



Haus Bethlehem, Budapester Straße 23 a: Asigurare de alimente, duminică, între 14:00 și 16:00, la
ușă.
Mai multe oferte (a se vedea verso) 



Suppenküche St. Georg, Koppel 1, (gara centrală) Kircheneingang:
Livrare de alimente, apă și supă caldă, în zilele de vineri. O echipă de urgență din afara bisericii, aflată la o distanță
adecvată, va asista la nevoie.






Caritas: O echipă formată din două persoane călătorește în prezent prin centrul orașului cu biciclete, de luni
până vineri, și distribuie mese la pachet și apă. Timp de 2-3 ore, în 2 zile dimineața, în celelalte 3 zile după-amiaza.
Mitternachtsbus: Distribuie mese la pachet seara, de luni până duminică, de la ora 20:00.
Panoului Hamburger Tafel cuprinde informații https://hamburger-tafel.de/hamburger-tafel-und-corona/
despre ofertele dumneavoastră.

Igienă / Toalete publice





Program de dușuri pentru persoanele fără adăpost din Hallenbad St.Pauli (Bäderland și
GoBanyo), Budapester Straße 29, duș gratuit, ore de funcționare: Luni, miercuri, sâmbătă, între 10:00 14:00. Accesul se face prin intrarea din spate.
Duschbus GoBanyo, joi și duminică, între 10:00 - 14:00, la locația Millerntor.
Toaletele publice care pot fi folosite gratuit – locații: la stația S-Bahnhof Sternschanze (pe strada
„Sternschanze”, la ieșirea de la stația de S-Bahn); în Antonipark (dinspre intersecția Pinnasberg/Heidritterstraße);
în scuarul de la stația de S-Bahn Berliner Tor (pe strada „Beim Strohhause” la gura de metrou și de S-Bahn Berliner
Tor, lângă Switch-Point), precum și toaletele joase de la colțul străzilor Stralsunder Straße/Steindamm (direct la
Hansaplatz) și de la Schulterblatt/colț cu Susannenstraße.

Îngrijiri medicale

(pe lângă serviciile de îngrijire medicale / regulate, cum ar fi în spitale
etc., există și următoarele posibilități pentru persoanele fără adăpost:)









ArztMobil Hamburg, în zilele de sâmbătă: Düppelstraße (vis-a-vis de Neuen Flora) între 14:00 - 15:45, apoi
locația Friesenstraße 22, 16:00 - 19:30 (programul poate fi prelungit la nevoie),
în zilele de duminică: Reeperbahn 100 (înainte de KFC) 12:00 - 14:30 (programul poate fi prelungit la
nevoie), Hafenstraße 14:45 - 15:45; în zilele de duminică și Haus Bethlehem. Duminică, locațiile se schimbă la fiecare
14 zile (în data de 03.05.2020: Reeperbahn, în data de 10.05.2020 Haus Bethlehem). Furnizarea de mese la pachet.
Pot avea loc modificări în termen scurt.
Caritas Krankenmobil: Funcționare conform programărilor. Programul disponibil la: https://www.caritashamburg.de/hilfe-und-beratung/arme-und-obdachlose/krankenmobil/krankenmobil
Gesundheitsmobil Alimaus: Reluarea acestui serviciu este în acest moment în verificare.
Caritas Schwerpunktpraxis, Norderstraße 44, Orele generale de funcționare ale cabinetului medical:
marți 13:00 - 16:00, joi 15:00 - 18:00; Consult psihiatric: miercuri 13:00 - 15:00
Schwerpunktpraxis Pik As (Neustädter Straße 31a): Consult de medicină generală: Miercuri, orele
16 - 19; consult psihiatric: Marți, orele 14 - 17.
Schwerpunktpraxis Achterdwars (Achterdwars 7-13): Funcționare conform programărilor.
Consultație medicală generală: joi 13:00 - 16:00
Stupoli-Praxis (în cadrul CaFée mit Herz, Seewartenstraße 10, Haus 2): Vineri, orele 14 - 16.

Alte facilități


Jobcenter team.arbeit.hamburg, Locație parțială Altstadt (Kleine Reichenstraße 2):
A fost creată o linie telefonică specială. Tel.: 040 / 28665555, apelabilă de luni până miercuri, între 08:00 - 16:00, joi,
08:00 - 17:30 și vineri 08:00 - 14:00. E-mail-uri pot fi trimise la următoarea adresă: team-arbeit-hamburg.AltstadtX263@jobcenter-ge.de, căsuța poștală este golită periodic. Cererile pot fi, de asemenea, formulate informal (fără un
formular anume).



Bahnhofsmission Hamburg-Hauptbahnhof, Steintorwall 20 (Atenție: În prezent, în fața ieșirii
gării centrale din Wandelhalle în direcția Spitaler Straße, chiar în spatele stației de taxi din fața Kunsthalle)
Funcționarea este în general menținută, cu toate acestea, o ședere mai lungă nu este posibilă.



Punct de contact pentru cetățenii UE fără adăpost - Plata -, Rosenallee 11,
Tel: 040 / 28 00 43 11 sau 040 / 28 00 43 12: Consiliere telefonică.



Kleiderkammer to go (Caritas), Danziger Str. 66, deschis de luni până vineri, între 10:00 - 14:00.
Pachetele de haine / hainele sunt furnizate persoanelor într-o cameră din casă.
Alte oferte și modificări, precum și o versiune curentă a pliantului sunt publicate periodic pe Internet, la
adresa:
https://www.hamburg.de/obdachlosigkeit,
respectiv
https://www.hamburg.de/coronavirus/13735702/obdachlosenhilfe/.
Editor: Autoritatea pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, familie și integrare

