
Kî kengî alîkarî dike?
HEJMARÊN GIRING Ê ACÎL

*Belaş bi rêya telefona hêlî, bi rêya tora telefona mobîl herî zêde
69 sent di deqeyê de

Xizmetên acîl ê Dermanxaneyê 
Agahdariyln ku dermanxane radestî
xizmetkariya acîl ya herêmî dikin.

0800 / 0 02 28 33
an 2 28 33 bo telefona
mobîl *

Polîs
110

Navenda agahiyên jehra bakûr zindanê
0551 19240

Daîreya Agirkujiyê / nicat / bijîşkê acîl
Ji bo rewşên acîl tehdîda jiyanê. Nîşan bi piranî
pêk tên li, jidestdana hişmendiyê, kêşeyên
bêntengiya acîl, êşa giran a singî, êşa  girana
made, seqetiya giran, birîndariya giran, jehravî
bûna giran û babetên din.

112

Xizmetên tenduristî li gor daxwazê
Ji bo nexwşiyên hewce, lê ne bikuj  (anfûlanza
bi tava bilind, tanetng êş an jî wek vê), ku di
saetên zêdeyî  xebata doktorê malbatî derdikevin -
li şev an di dawiya hefteyê de

116117

Nivîskarên reklamî û editorkar: Navenda Eyaleta Hannover, Daîreya  
                           Agirkujiya Herêmê ya Ewlehiya Giştî
                ya Îdareya Hannover ê.
Rêkxer:              Christian Tepper
Çap:                     KG daprint

Navenda Eyaleta Hannover
Daîreya Agirkujiyê
Navenda çapemeniyê
û agahayên giştî 
Feuerwehrstraße 1
30169 Hannover

Herêma Hannoverê
Navenda Eyaleta Hannover  Daîreya Agirkujiyê 

Herêma Hannover
Wezareta Parastina Giştî

Hildesheimer Straße 20
30169 Hannover

Hejmarên din ê acîl
Xizmetên acîl ê Dermanxaneyê 
080000 22833 (bi rêya telefona hêlî 22833)

Navenda agahiyên jehra bakûr zindanê 
0551 19240

Xizmetên acîl yên didanan
(Hannover)(Hannover)
0511 311031

Nîşaneyên nexweşî an birîndariya 
tehdîtkera jîyanê pêk tên ji:
• Jidestdana hişmendiyê
• Kêşeyên bêntengiya acîl
• Êşa giran a singî
• Êşa girana made
•• Serêşiya giran
• Seqetiya giran 
• Birîndariya giran
• Jehravî bûna giran 

Ji bo nexweşî an birîndariya tehdîtkera
jîyanê, ji kerema xwe bilez bi hejmara
acîla 112 re telefon bikin.

Nicata Acîl  112



Hemû hejmarên telefonê û navnîşanên
xizmetên acîl û xizmetên ser esasa
daxwaza li herêma Hannoverê dikarin
li ser navnîşana înternetê ya 
www.hannover.de/werhilftwann peyda
bikin. Ev belavoka kaxezî bi forma dîjîtal,
û bi zimanên cûda ji bo daxistinê berdestin. û bi zimanên cûda ji bo daxistinê berdestin. 

(Hejmara Eyaletî ji bo
xizmeta acîl ya bijîşkî).
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Eger pêwîstiya we bi 
   • têkiliya bijîşkî bi malê re an şêwira telefonî di
   • Saetên zêdeyî xebata Dermangehên acîl
  yan alîkariyên bijîşkî hebe,
   • Ji kerema xwe bi hejmara

Acîl a jêr re telefon bikin:

Dermangeha acîl a çavî 
am KRH Klinikum Nordstadt
Haltenhoffstraße 41
30167 Hannover
Berdestbûn: Duşem, Sêşemê,
Pêncşem: 20:00-22:00
Çarşem, Înê: 18:00-22:00Çarşem, Înê: 18:00-22:00
Di dawiya hefteyê, rojên betlaneyê de: 10:00-16:00

Dermana Dermangeha acîl a bijîşkî 
am KRH Klinikum Robert Koch
Von-Reden-Straße 1
30989 Gehrden
Berdestbûn: Duşem, Sêşemê,
Pêncşem: 19:00-21:00
Çarşem, Înê: 17:00-21:00, Di dawiya hefteyê, Çarşem, Înê: 17:00-21:00, Di dawiya hefteyê, 
rojên betlaneyê de: 09:00-12:00 û 17:00-21:00

Dermangeha acîl a bijîşkî
am KRH Klinikum Neustadt
Lindenstraße 75
31535 Neustadt
Berdestbûn: Çarşem û Înê 17:00-21:00
Di dawiya hefteyê, rojênDi dawiya hefteyê, rojên
betlaneyê de: 10:00-14:00 û 17:00-20:00

Dermangeha acîl a bijîşkî
am KRH Klinikum Lehrte
Manskestraße 22
31275 Lehrte
Berdestbûn: Duşem, Sêşemê, 
pêncşem: 19:00-21:00pêncşem: 19:00-21:00
Çarşem, Înê: 18:00-21:00, Di dawiya hefteyê, 
rojên betlaneyê de: 10:00-14:00 û 17:00-20:00

Dermangeha acîl a bijîşkiya zarokan
Li nexweşxaneya zarokan auf der Bult
Janusz-Korczak-Allee 12
30173 Hannover
Berdestbûn: Berdestbûn: Duşem, Sêşemê, 
Pêncşem: 19:00-22:00
Çarşem, Înê: 16:00 -22:00 Di dawiya hefteyê, 
rojên betlaneyê de: 9:00-22:00

Dermangeha acîl a bijîşkî
am KRH Klinikum Siloah
Stadionbrücke 4
30459 Hannover
Berdestbûn: Duşem heta pêncşem: 19:00-24:00
Înê: 16:00-24:00,
Di dawiya hefteyê, rojên betlaneyê de: 09:00-24:00Di dawiya hefteyê, rojên betlaneyê de: 09:00-24:00

Dermangeha acîl a bijîşkî
am KRH Klinikum Nordstadt
Haltenhoffstraße 41
30167 Hannover
Berdestbûn: Çarşem û Înê 17:00-22:00
Di dawiya hefteyê, rojên betlaneyê de: 10:00-22:00

Dermangeha acîl a bijîşkî
am KRH Klinikum Großburgwedel
Fuhrberger Str. 8
30938 Burgwedel
Berdestbûn: Çarşem, Înê: 17:00-21:00
Dawîaya heftê: 10:00-14:00 û
17:00-20:0017:00-20:00

Ji kerema xwe di saetên fermî de rasterast
serdana dermangehên acîl ê bijîşkî bikin.
Girtina nobeta bi telefonê ne pêwîst e.

Her kesek pêwîstî bi alîkariyê di saetên zêdeyî xebata 
doktorê malbatî de hebe  bi rasterast serdana daîreyên 
xizmetê acîl li nexweşxaneyên li herêma Hannover bikin. 
Herwisa dê li cih de biryar bête dayîn ka muayene / an 
dermankirinê bêtir li nexweşxaneyê pêwîst in an na.

Di rewşên nexweşiyên ku di saetên zêdeyî xebata doktorê we
de derdikevin û nikarin ji bo tedawiya wan heta roja paşê
libendê bimînin, ji kerema xwe serdaba dermangeha acîl a bijîşkî bikin.

Xizmeta acîla bijîşkî       116117


