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Plana ji heft xalan

Parastina tenduristiyê li bajarê Essen ê, li aliyê 
bakur berdewam bê misogerkirin û bi aliyê 
pêşêrojêda berdewam bê pêşxistin. Ji bo wê 
şaredariya Essen ê heft xal plankirin e. 
 
Ev jî amadekariyên wê ne:

Çêkirina plansaziyek tenduristiyê ya pispor bi 
giranî li navçeyên V û VI,

Pêşxistin û pêkanîna navendeke tenduristî 
dedbîrên ji bo wê bi cih biki.

Avakirina du kioskên tenduristiyê bi rêberên 
tenduristiyê ji bo karûbarên bijîjkî yên nêzê 
malê.

Pêşxistina pêşniyaran ji bo zarok, ciwan û 
malbatan ji bo dema piştî pandemiya korona,

Avakirina navendeke navçandî û yeke  
tendirustiya zarokan a navçandî li cihê 
nexweşxaneya Marienê ya berê û pêşxistina 
navendeke saxlemiya zarokan a virtual ji bo 
tora dîjîtal,

Nirxandin û başkirina Ewlekariya bi lez a  
derveyî nexweşxaneyê ji bo navçeyan yê  
taxa 5 û 4,

Pêşxistina materyalên agahdariyê  
(belavok, afîş û malper) ji bo welatiyan.
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Ji bo pêtir Pêzanînan evê Lînké kilîk bi ke:  
www.essen.de/gesundheitswegweiser

Rênîşankirina tenduristiyê  
li bakurî bajarê Essen êRênîşankirina tenduristiyê



 
Rêberê tenduristiyê bakurê Essenê

Piştî girtina nexweşxaneya Marien li Altenessen û 
Nexweşxaneya St. Vincenz li Stoppenberg di sala 2020-
an de, bajarê Essen bi gelek hevkaran re li ser lênihêrîna 
tenduristî ya pêbawer ji bo bakurê Essenê dixebit.

Hejmara ambûlansên ewlekariyê yên amadekar ên  
ku ji bo bakurê Essenê li cîhê Philippusstift Borbeck 
hene, piştî girtina nexweşxaneyê jî neguherî ye.  
Cihê St. Demên xebitandinê yên diyarkirî, û bi vî 
rengî heyama di navbera destpêkirina banga acîl û 
hatina karûbarên rizgarkirinê de, nehatine guhertin.
 

Navenda tenduristiyê ya nû
Li bakurê Essenê navendek tenduristiyê ya yekgirtî 
û çarserî, ku avahiyek girîng e ji bo lênihêrîna 
tenduristî ya herêmî li navçeyên. 
Piştî nûjenkirina berfireh, navenda tenduristiyê dê li 
ser avahiya Nexweşxaneya berê ya St. Vincenz li  
Essen Stoppenberg were çêkirin.
Bi taybetî plankirî ev in:
• Lênêrîna demek kurt
• Ji bo rewşên awarte xala têkiliyê
• Navenda ji bo muayenexaneyê derve
• Ambulanzên karxanên bijêjkên pispor, bi tabetȋ jȋ  

bijîjkên zarokan û dadok/kilînîkên zarokbunê.
• navenda teşhîs/Diagnose
• lênêrîna demek kurt
• Pêşniyarên pêvek (mînak dermanxane û firotgehek 

peydakirina bijîşkî, pêşniyarên derankirinê)

Kioskên tenduristiyê
Li ser bingeha modela Hamburgê, du kioskên tendu-
ristiyê li „Alten Badeanstalt“ li Altenessen û li cîhek  
li Katernberg têne çêkirin. Divê ev ji hêla pisporên  
bijîjkî yên perwerdekirî ve werin rêvebirin. 
Divê ew nexweşan şîret û piştgirî bikin:
• Di hemî pirsên ku bi pêşvebirina tenduristiyê û 

pêşîlêgirtinê ve girêdayî ne
• ji derfetên bi zimanê dayikê
• Mînakî, dema ku li bijîjk û pisporên gelemperî  

digerin, şêwirmendiya ducaniyê, şêwirmendiya 
derûnî-sosyal, hemwelatiyên pîr, hemşîre û 
şêwirmendiya malbatê.

Dê di sala 2022an de kîoskên tenduristiyê bên vekirin.

Lênêrîna ewlekariya zû – 
neguhertin baş e Pilanên bajarê Essenê

Autombêla  
ewlekaryê a Deverê

Navenda  
çavdêrîkrina pizîşkî

Nexweşxane

Ji bo rewşeke giring, lê ne wekî jiyanek xeter 
nexwexşxane tixtorên ewlekariya bi lez di bin 

vê nimra telefonê 116117 ya bê pere de tên dîtin.  
An jî nimra ewlekariya bi lez 112.


