
 

 

Malteser Einkaufsdienst in Berlin während der Corona-Pandemie 

همه گیری کرونا -زا در برلین در طول پاندمی ـخدمات خرید مالت  

 به ابتال، توصیه نمی شود این روزها با توجه به خطر احتمالی یا بیمارانی که به ویژه نیاز به حمایت دارندبرای افراد مسن و 

، به خرید بروند. ویروس کرونا  

)بیماری های قلبی عروقی ، دیابت ، بیماری  از قبل مبتال به بیماریهایی می باشندیا افرادی که  سال و باالتر( و  65افراد مسن )

( که در معرض خطر بیشتری برای ابتال به یک بیماری ضعیف ایمنی سیستمهای دستگاه تنفسی ، کبد و کلیه و همچنین سرطان و 

با خدمات کمکی مالتزا تماس بگیرند.  ر دارند می توانندجدی قرا   

خرید مواد غذایی اساسی رایگان برای این افراد ارائه می  سرویسما از چهار مکان در برلین یک  پاندمی  -در طول همه گیری

 دهیم.

به ما دسترسی پیدا نمائید.زیر با شماره تلفن 12تا  10شما می توانید تلفنی در روزهای سه شنبه و پنجشنبه از ساعت   
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لیست مواد غذایی )مواد غذایی ، لوازم پزشکی ، دارو ، غذای حیوانات( را از طریق تلفن به ما   *  

 بدهید وکارکنان داوطلبانه مالتزا خریدها را به خانه شما منتقل می کند.

مورد( 15ما در مقادیر معمولی خانگی خرید می کنیم. )حداکثر     *   

،دیکترین سوپر مارکت خرید می کنیمدرخواست های برند و سوپر مارکت قابل تحقق نیست )ما در نز   *  

  (. ساک خرید کاغذی نیز خریداری خواهد شد.قابل تحقق نیست تبرند محصوال درخواست های

 * ما آلرژی و ناسازگاریها را رعایت می کنیم.

روبرت کخ را رعایت می کنیم.ما مقررات بهداشتی انستیتوی   * 

 * همراهی با خرید امکان پذیر نیست.

 * خرید و تحویل کاال در یک روز تضمینی نمی باشد.

 *             ما تحویل کاال را از طریق تلفن به شما اعالم خواهیم کرد و لطفاً مبلغ خرید را به صورت نقدی در دسترس داشته باشید.

. ما مشتاقانه منتظر تماس شما هستیم -کمک کنیم از خود و دیگران محافظت کنید و در خانه بمانید ما می خواهیم به شما   

 www.malteser-berlin.de/einkauf       تیم خدمات کمکی شما مالتزا در برلین
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