
 

 

Neukölln'de Koronavirüs ile ilgili önemli bilgiler 

En önemli hedef, Koronavirüs'ün Berlin'de yayılmasını yavaşlatmaktır. Sadece bu şekilde 

hastanelerin ve doktorların tüm hastalara yardım edebilmesini sağlayabiliriz. Bu sebeple 

Neukölln de dahil, tüm kamusal yaşamda birçok kural ve değişiklik söz konusudur. Sizden 

rica ediyoruz: Bilgi alın, arkadaşlarınız ve ailenizi bilgilendirin ve bu kurallara uyun! Bu 

kurallar, siz, aileniz ve arkadaşlarınız da dahil tüm insanların korunması için gereklidir.  

Doğru davranış için bilgiler 

- Aileniz dışındaki insanlarla sokakta, alışverişte ve genel olarak her yerde aranızda 2 

metre mesafe bırakın! Sadece tüm sosyal temaslarınızı en kısa sürede kesmeniz 

durumunda Koronavirüs'ün yayılmasını yavaşlatabiliriz. Söz konusu sizin, 

çocuklarınızın ve tüm ailenizin sağlığıdır.  

- İnsan topluluklarından uzak durun. Özellikle çocuklar ve gençler bu güncel durum 

sebebiyle çok mağdur durumdalar çünkü okullar ve diğer kurumlar da kapalı. 

Çocukları ve özellikle de gençleri, bu olağanüstü durumda virüsün daha da 

yayılmaması için, buluşmaların ve ziyaretlerin yapılmaması gerektiği konusunda 

bilgilendirin! Çocukların ve gençlerin olabildiğince evde kalmasını sağlayın! 

- Dayanışma gösterin ve evde kalın; evinizden sadece başka bir seçeneğiniz 

kalmaması durumunda (işe, alışverişe veya acil bir doktor randevusuna gitmek için) 

çıkın. Virüsün yayılması ne kadar hızlı bir şekilde yavaşlatılırsa, normal günlük 

yaşamımıza o kadar hızlı dönebiliriz.  

- Hijyen ile ilgili kuralları dikkate alın: Öksürmeniz veya hapşırmanız durumunda 

dirseğinizin iç kısmını kullanın, yüzünüze yıkanmamış ellerle dokunmayın, el sıkma 

veya sarılma gibi temaslardan kaçının ve ellerinizi düzenli olarak en az 20 saniye 

boyunca savunla yıkayın. 

 

Oyun parkları kapatılmıştır 

Bir sonraki duyuruya kadar Neukölln'deki tüm oyun parkları ve spor alanları kapatılmıştır. 

 

Belediye daireleri  

Neukölln belediye dairelerindeki tüm randevular iptal edilmiştir. Önümüzdeki haftalar için 

genel konularla ilgili randevu alınması mümkün değildir. Şu an sadece örneğin kimlik veya 

ehliyet belgeleri gibi acil konular işleme alınacaktır. Randevusuz olarak belediye dairesine 

gelmeyin çünkü zaten içeriye alınmazsanız.  

Acil durumlarda daima öncelikle e-posta yoluyla buergeramt@bezirksamt-neukoelln.de 

adresine veya vatandaş hattına başvurun: (030) 115.  
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Bölge idaresinin diğer hizmetleri 

Sosyal daire 

Temel güvenlik ve sosyal barınma yardımı bölümleri acil durumlarda ulaşılabilir olmaya 

devam edecektir. Bunların arasında yoksulluk, evsizlik, iltica ödemeleri ve nakit ödemeler yer 

almaktadır. Lütfen öncesinde 030/90239-3239 numarası üzerinden telefonla veya 

soziales@bezirksamt-neukoelln.de adresi üzerinden e-posta yoluyla haber verin. 

Nüfus dairesi  

Şu an sadece Neukölln bölgesindeki vefat durumları ve evde yapılan doğumlar randevu 

almadan nüfus dairesine bildirilebilir. Diğer konular, özellikle de bir Neukölln hastanesinde 

doğum durumları için, özel randevu alınması gerekmektedir. Telefon 030/90239-3697, e-

posta: geburten@bezirksamt-neukoelln.de.  

Vatandaşlığa alma 

Vatandaşlığa alma işlemleri sadece acil durumlarda (örneğin yurtsuzluk durumunda) 

yapılmaktadır. Telefon: 030/90239-2492, e-posta:  staatsangehoerigkeit@bezirksamt-

neukoelln.de  

İdari işler dairesi – Ticari işler  

Neukölln idari işler dairesindeki tüm randevular (ticari kayıtlar ve ticari kayıt silme işlemleri) 

iptal edilmiştir. Lütfen ilgili konunuz hakkında online (http://service.berlin.de) başvuruda 

bulunmayı deneyin. Bu mümkün değilse, lütfen e-posta yoluylaordnungsamt@bezirksamt-

neukoelln.de adresine veya telefonla 030/90239-6699 numarasına başvurun. 

Diğer hizmetler 

Birçok diğer hizmetin verilmesinin şu an için mümkün olmaması konusunda anlayış 

göstermenizi rica ediyoruz. Tüm değişiklikler hakkında sizi www.bezirksamt-neukoelln.de 

web sayfamız üzerinden bilgilendirmeye gayret ediyoruz. 

 

Lütfen yeni gelişmeler hakkında sürekli bilgi alın. Şu an gelişmeler ve 

kısıtlamalar sürekli değişmektedir.  

Birlik ve dayanışmayla bu zor sürecin üstesinden geleceğiz! 
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