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Shpërbërja e një bombe të luftës 
botërore të dielën, 12/12/2021 nga ora 

6 e mëngjesit 

Kujdes! RREZIK PËR JETËN! 
Të nderuar zonja dhe zotërinj,  
banorë të vyer, 
 

për shkak të zbulimit të një bombe të luftës botërore, policia do të urdhërojë evakuimin dhe masat e 
bllokimit të dielën, 12.12.2021 nga ora 6 e mëngjesit për arsye sigurie. Gjatë këtyre masave, ekziston 
rreziku i vdekjes për ju në zonën e bllokuar, ju lutemi largohuni nga apartamentet tuaja dhe mos 
qëndroni më në këtë zonë (shihni në të kundërt hartën e qarkut të bllokimit): 
             Veriu:   Residenzstraße / Reginhardstraße 
             Lindje:   Osloer Straße / Drontheimer Straße 
             Jugu:   Reinickendorfer Straße / Nauener Platz 
             Perëndim  Seestraße / Groninger Straße 
 

Masat e policisë pritet të zgjasin deri në orën 23: 59 të 12 dhjetorit 2021. Për këtë periudhë, policia 
rekomandon që të merrni me vete ilaçe të rëndësishme, sende personale dhe të parkoni automjetet 
jashtë zonës së prekur. Ju lutemi vini re se mund të ketë pengesa të rënda në transportin publik dhe 
pengesa në trafik. 
 

Pikat e mëposhtme të grumbullimit janë të disponueshme për ju nëse kërkohet: 
 

1. Osloer Straße 36-37, 13359 Berlin 
2. Reinickendorfer vs. Rr. 71-73, 13347 Berlin 
3. Osloer Straße 80, 13347 Berlin 

 

Tregoji policisë se ku mund të qëndrojnë personat që kanë nevojë për ndihmë për t 'u larguar nga zona 
ose që mund të mos e kenë marrë këtë informacion. 
 
Nëse keni ndonjë pyetje, mos hezitoni të kontaktoni Zyrën Qendrore të Qarkut, Departamentin e 
Mbrojtjes Civile, të mërkurën, më datë 8-11 dhjetor 2021, midis orës 9 dhe 15, të dielën, më 12 
dhjetor 2021, midis orës 7 dhe 18, duke telefonuar 030/9018 – 46660. 
 
Faleminderit për mirëkuptimin tuaj – Policia juaj në Berlin 
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Të gjitha shtëpitë e shënuara me të kuqe duhet të braktisen. 
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