
Do wszystkich mieszkancow Bensheim 

 

najwazniejsze informacje 

 

burmistrza miasta Bensheim 

 

 

 

Szanowni mieszkancy miasta Bensheim, 

 

kryzys zwiazany z epidemia Koronawirusa dotarl niestety takze do Bensheim: 

zycie publiczne i spoleczne zostalo ograniczone i zredukowane. Rowniez prywatne kontakty 

ograniczone sa tylko do niezbednych i koniecznych. Jest to wyjatkowo trudne w czasie 

rozpoczynajacej sie wiosny i zblizajacych sie Swiat Wielkanocnych. 

 

Szczegolnie trudne jest polozenie ludzi starszych i chorych, ktorzy nie moga byc odwiedzani przez 

znajomych i rodzine. Duza liczba zatrudnionych musiala przejsc na „Kurzarbeit“ lub zasilek 

dla bezrobotnych. Osoby posiadajace wlasna dzialalnosc gospodarcza obawiaja sie o swoja 

egzystencje. Z drugiej strony istnieje cala grupa osob, ktora pracuje na granicy wlasnych 

mozliwosci i sil. Sa to pracownicy szpitali, aptek, domow opieki, domow starcow, sklepow 

spozywczych, sluzb oczyszczania miasta, logistyki i transportu. 

 

Niestety nikt nie wie, jak dlugo potrwa jeszcze ta sytuacja. 

 

Burmistrz miasta Bensheim razem z pracownikami administracyjnymi sprobuje wszystkimi silami i 

posiadanymi mozliwosciami zlagodzic skutki tego kryzysu poprzez dzialania koordynujace w 

administracji miasta i w prywatnych grupach pomocy. 

Najwazniejsze informacje na temat pomocy miasta Bensheim dla jego mieszkancow przekazalem w 

lokalnej gazecie“Bergsträßer Anzeiger“ oraz na naszej stronie internetowej w klipach Video. 

Ten list jest dla wszystkich tych osob, ktore nie maja mozliwosci korzystania z internetu i 

codziennej prasy. 

Sztab kryzysowy miasta Bensheim komunikuje sie codziennie ze sztabami kryzysowymi powiatu 

Bergstraße i w swoich ustaleniach bierze pod uwage wytyczne rzadu Hesji. 

 

W RAZIE PYTAN PROSZE ZWROCIC SIE DO NAS: 

 

*TEL.: 06251-14333 ( od 8-18 godz.) 

*E-Mail: service@bensheim.de 

 

Koordynujemy pomoc pomiedzy tymi ,ktorzy jej potrzebuja i tymi ,ktorzy moga ja zaoferowac. 

Dlatego chetnie przyjmujemy zgloszenia od osob, ktore wyrazaja chec pomocy. 

 

Pracownicy odpowiadaja na pytania i udzielaja informacji na temat spraw dotyczacych 

pracy administracyjnej urzedu, np. odbioru wydanych dowodow, opieki nad dziecmi, 

zameldowania, postanowien rzadu Hesji itp. 

 

Nie udzielamy informacji nt.spraw dotyczacych zdrowia. 

 

TEMATAMI  DOTYCZACYMI ZDROWIA ZAJMUJE SIE PANSTWA LEKARZ RODZINNY 

LUB DYZURNY TEL.116 117 LUB CORONA-HOTLINE :0800 5554666(8-20 godz.) 

 

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE CALODOBOWE :0800 1110111  lub  0800 110222 

mailto:service@bensheim.de


Jestem swiadomy tego, ze wprowadzone ograniczenia w zyciu codziennym, jak zamkniecie 

sklepow i restauracji, ograniczenia w ilosciach osob bioracych udzial w slubach i pogrzebach 

zmienia jakosc spolecznego zycia. 

W tym trudnym czasie jest bardzo wazne, aby wszyscy mieszkancy trzymali sie razem i wzajemnie 

wspierali. Miasto Bensheim bedzie koordynowalo pomoc tak, aby kazdy mieszkaniec nie czul sie 

samotny, pozbawiony opieki. 

 

Bensheim trzyma sie razem - Zycze zdrowia 

 

Wasz Burmistrz 

 

Rolf Richter 

 

ten list zostal napisany 26 marca. Od tego czasu powne informacje moga wymagac aktualizacji. 


