
 STOP!  
  Rattenbefall vorbeugen.  
  So verhalten Sie sich richtig.  

Фюгит номинави ылаборарэт эа 
кюм. Ед прё фиэр нихйл.

Ciec stowie w parmój nasionasza. 
I podepodu mi powu na w mlog.

Kör set ya da kör metin.

 СТОП!  
 Предотвратите распространение  
 крыс. Правила поведения.  

Живущие в городе крысы могут наносить значительный ущерб, 
а также являются переносчиками опасных болезней. 

Крысы могут оказаться даже рядом с людьми. Если у животных 
появляется легкий доступ к пище и есть где прятаться, то 
они очень быстро размножаются. Чтобы предотвратить 
распространение крыс, нам нужна ваша активная поддержка.

Обязательно соблюдайте 
следующие правила: 

  Всегда выбрасывайте бытовые отходы в отведенные 
для этого мусорные баки. 

  Закрывайте мусорный бак каждый раз после того, 
как выбросили мусор. 

  Не оставляйте мусор рядом с мусорными баками или 
на площадке для мусорных баков. 

 Не выбрасывайте остатки пищи из окон. 

 Не бросайте в жилом районе мусор на землю. 

   Не выбрасывайте пищевые отходы в туалет. 

    Не подкармливайте на улице животных, например, 
птиц, кроликов и кошек.

    Держите закрытыми входные двери в здание, 
двери и окна подвальных помещений.  

  Утилизируйте крупногабаритный мусор надлежащим 
образом. Мусорные завалы, а также загроможденные 
подвалы обеспечивают крысам отличное убежище.

При появлении крыс – действуйте немедленно!
1.   Позвоните в экстренную службу 

fl etwerk (бесплатно): 
арендатор Gewobag, тел.: 0800 4708-200 
арендатор Gewobag WB, тел.: 0800 4708-300 
арендатор Gewobag PB, тел.: 0800 4708-400

2.   Сообщите в отдел здравоохранения: 
www.gesundheitsamt-berlin.de,
отдел инфекционной безопасности (Infektionsschutz)

 DUR! Sıçan istilasının önüne geçin.  
 Bunları yaparak doğru hareket  
 edersiniz.  

Lütfen şu kuralları dikkate alın: 

Sıçanlar şehirlerde yaşar, büyük zararlara neden olabilirler 

ve hastalık bulaştırabilirler. 

Sıçanlar insanların yakınlarında da bulunabilir. Bu  hayvanlar 

eğer gıda ve barınmaya kolay ulaşabilirlerse çok hızla 

ürerler. Sıçan istilasının önüne geçmek için sizin aktif olarak 

desteklerinize de ihtiyacımız var.

  Evinizin çöplerini sadece bunun için oluşturulmuş 

çöp kutularına atın. 

  Çöpünüzü her attığınızda bu çöp kutularını kapatın. 

  Çöp kutularının yanına veya çöp alanının önüne çöp 

bırakmayın. 

  Pencerelerinizden yemek artıklarını atmayın. 

  Yaşam bölgelerinde dikkatsizce çöp atmayın.

  Yemek artıklarınızı tuvaletlere atmayın. 

  Örneğin kuş, tavşan veya kedilere yem vermeyin.  

  Apartman giriş kapılarını, ev kapılarını, bodrum kat 

kapılarını ve pencerelerini kapalı tutun.  

  Hacimli artıklarınızı kurallara uygun bir biçimde 

imha edin. Hacimli artık yığınları ve toplanmamış 

bodrumlar sıçanlara iyi barınma sağlar.

Sıçan istilası durumunda – 

hemen harekete geçin!

1.   fl etwerk acil servisi arayın (ücretsizdir): 

Gewobag Kiracıları, Telefon: 0800 4708-200 

Gewobag WB Kiracıları, Telefon: 0800 4708-300 

Gewobag PB Kiracıları, Telefon: 0800 4708-400

2.   Sağlık bakanlığına haber verin: 

www.gesundheitsamt-berlin.de,  

Enfeksiyon koruma bölümü

قف!  
تجنب غزو �������.  

هكذا يكون التعامل السليم.  

تجنب غزو �������.
تعيش ال���ان �� املدينة، و������ أن تسبب أضرارًا ك���� جدًا وكذلك نشر 

ونقل ٔالامراض. 

�تق��ب ال���ا� لتعيش بالقرب من الناس أيضًا. تتكاثر هذه الحيوانات 
اء بسيط ومأوى. من أجل تفادي غذبشكل سريع جدًا، إذا حصلت ��� 

�������� فإننا نحتاج ملساندتك بشكل فاعل. غزو 

الرجاء مراعاة القواعد التالية:
إرمي نفايات امل��ل دائمًا �� الحاويات املخصصة لذلك.• 
أغلق حاويات النفايات بعد رمي نفايات ا���ل ���ا.• 
ال تضع نفايات ا���ل بجانب حاويات النفايات أمام منطقة النفايات. • 
ال ترمي �وا�� الطعام من النوافذ. • 
ال ترمي النفايات �� املناطق السكنية بإهمال.• 
ال تتخلص من ��ا�� الطعام من خالل املرحاض.• 
ال تعطي غذاًء لحيوانات مثل الطيور ؤالارانب والقطط. • 
ًا، وكذلك الباب املؤدي ��� ��� إبقاء باب مدخل ����ل مغلقحافظ • 

التسوية وكذلك نوافذ طابق التسوية.  طابق
تخلص من القطع املهملة �� امل��ل مثل قطع ٔالاثاث بشكل سليم • 

وحسب ��������. 
إن تراكم القطع املهملة ال����� مثل قطع ٔالاثاث وكذلك تراكم ٔالاغراض 

لتسوية يشكل مأوى ل������.املهملة �� طابق ا

! �ي حالة غزو الف��ان  تصرف فورًا
إتصل بخط املساعدة لخدمة الطوارئ (مجانًا): .1

Gewobag-Mieter :08004708200, هاتف

Gewobag WB-Mieter :08004708300, هاتف

Gewobag PB-Mieter :08004708400, هاتف

����� مكتب الصحة: .2
www.gesundheitsamt-berlin.de، 



Bei Rattenbefall – sofort handeln!

1.  fl etwerk-Notdienst anrufen (kostenfrei):

Gewobag-Mieter, Fon: 0800 4708-200

Gewobag WB-Mieter, Fon: 0800 4708-300

Gewobag PB-Mieter, Fon: 0800 4708-400

  2.  Gesundheitsamt informieren:

www.gesundheitsamt-berlin.de, 

Bereich Infektionsschutz

 STOP! Zapobieganie pladze szczurów  
 Jak się właściwie  zachować  

Szczury żyją w mieście i mogą wyrządzić znaczne szkody 

oraz przenosić choroby.

Szczury pokazują się również w pobliżu człowieka. 

Zwierzęta te, jeśli mają łatwy dostęp do żywności i schro-

nienie, rozmnażają się bardzo szybko. Aby przeciwdziałać 

rozprzestrzenianiu się szczurów potrzebne jest Wasze 

aktywne wsparcie.

Prosimy o przestrzeganie 
następujących zasad:

  Wyrzucaj śmieci wyłącznie do przeznaczonych do 

tego celu pojemników.

    Po każdym wyrzuceniu śmieci zamknij kontener.

  Nie stawiaj śmieci obok kontenera ani przed placem 

z kontenerami.

    Nie wyrzucaj resztek jedzenia przez okno.

  W miejscu zamieszkania nie wyrzucaj odpadków 

byle gdzie.

   Nie wyrzucaj resztek jedzenia do toalety.

 Nie karm zwierząt takich jak np. ptaki, króliki czy koty. 

    Drzwi wejściowe do domu, drzwi do piwnicy oraz okna 

od piwnicy pozostawiaj zawsze zamknięte.

  Utylizuj śmieci wielkogabarytowe zgodnie z 

przepisami. Stosy śmieci, a także niesprzątnięte 

piwnice służą szczurom za schronienie.

Ratten zeigen sich auch in der Nähe des 

Menschen. Die Tiere vermehren sich sehr stark, 

wenn sie leichten Zugang zu Nahrung und Unter-

schlupf erhalten. Um Rattenbefall vorzubeugen, 

benötigen wir Ihre aktive Unterstützung.

 STOPP! Rattenbefall  
 vorbeugen  

Ratten leben in der Stadt, können 

erhebliche Schäden anrichten und 

Krankheiten übertragen. 

Bitte beachten Sie diese Regeln:

  Werfen Sie den Hausmüll immer in die dafür 

vorgesehenen Mülltonnen.

  Schließen Sie die Mülltonnen nach jedem Einwurf 

des Hausmülls.

  Stellen Sie keinen Hausmüll neben den Mülltonnen 

oder vor dem Müllplatz ab. 

 Werfen Sie keine Essensreste aus Fenstern. 

 Werfen Sie keine Abfälle im Wohngebiet achtlos weg.

 Entsorgen Sie keine Essensreste in der Toilette.

  Füttern Sie keine Tiere, zum Beispiel Vögel, 

Kaninchen und Katzen. 

  Halten Sie die Hauseingangstür, die Eingangstüren 

zum Keller und die Kellerfenster geschlossen. 

  Entsorgen Sie Ihren Sperrmüll ordnungsgemäß. 

Sperrmüllhaufen und auch unaufgeräumte Keller 

bieten Ratten guten Unterschlupf.

W przypadku plagi szczurów – 

trzeba działać natychmiast!

1.  Zadzwoń do pogotowia fl etwerk (gratis):

Lokatorzy Gewobag, tel.: 0800 4708-200

Lokatorzy Gewobag WB, tel.: 0800 4708-300

Lokatorzy Gewobag PB, tel.: 0800 4708-400

2.  Powiadom urząd ds. zdrowia:

www.gesundheitsamt-berlin.de, 

dział profi laktyki zakażeń

قف!  

تجنب غزو الف��ان.  
هكذا يكون التعامل السليم.  

تجنب غزو �������.
تعيش ا����ان �� املدينة، ������� أن تسبب أضرارًا ����� جدًا 

وكذلك نشر ونقل ٔالامراض. 

�تق��ب ال���ا� لتعيش بالقرب من الناس أيضًا. تتكاثر هذه 
اء بسيط ومأوى. غذالحيوانات بشكل سريع جدًا، إذا حصلت ��� 

�������� فإننا نحتاج ملساندتك بشكل فاعل. من أجل تفادي غزو 

الرجاء مراعاة القواعد التالية:
إرمي نفايات امل��ل دائمًا �� الحاويات املخصصة لذلك.• 
أغلق حاويات النفايات بعد رمي نفايات ا���ل ���ا.• 
ال تضع نفايات ا���ل بجانب حاويات النفايات أمام منطقة • 

النفايات. 
ال ترمي �وا�� الطعام من النوافذ. • 
ال ترمي النفايات �� املناطق السكنية بإهمال.• 
ال تتخلص من ��ا�� الطعام من خالل املرحاض.• 
ال تعطي غذاًء لحيوانات مثل الطيور ؤالارانب والقطط. • 
ًا، وكذلك الباب املؤدي ��� إبقاء باب مدخل ����ل مغلقحافظ • 

التسوية وكذلك نوافذ طابق التسوية.  ��� طابق
تخلص من القطع املهملة �� امل��ل مثل قطع ٔالاثاث بشكل • 

سليم وحسب ��������. 
إن تراكم القطع املهملة ال����� مثل قطع ٔالاثاث وكذلك تراكم 

لتسوية يشكل مأوى ل������.ٔالاغراض املهملة �� طابق ا

! �ي حالة غزو الف��ان  تصرف فورًا
إتصل بخط املساعدة لخدمة الطوارئ (مجانًا): .1

Gewobag-Mieter :08004708200, هاتف

Gewobag WB-Mieter :08004708300, هاتف

Gewobag PB-Mieter :08004708400, هاتف

����� مكتب الصحة: .2

 
!! قف!  

تجنب!غزوو!االف%$اانن.!!  

هكذاا!يكونن!االتعامل!االسليم.!!  
 

تجنب'غزوو'االف$#اانن.  

!
ً
!كب)'ةة!جداا

ً
تعيش!االفB'اانن!Aي!ااملدينة،!وويمك56ا!أأنن!تسبب!أأضراارراا

ووكذلك!نشر!وونقل!ٔالامرااضض.!  

 

.!تتكاثر!هذه!
ً
ووتق?>بب!االف=>اانن!لتعيش!بالقربب!من!االناسس!أأيضا

،!إإذذاا!حصلت!ع#ى!
ً
ااءء!بسيط!وومأووىى.!غذاالحيوااناتت!بشكل!سريع!جداا

االف78اانن،%فإننا%نحتاجج%ملساندتك%بشكل%فاعل. من$أأجل$تفادديي$غزوو   

 

االرجاءء'مرااعاةة'االقوااعد'االتالية:    
$1ي$االحاووياتت$ااملخصصة$لذلك.• 

ً
إإررمي$نفاياتت$اامل78لل$دداائما    

أأغلق%حاووياتت%االنفاياتت%بعد%ررمي%نفاياتت%اامل)'لل%ف#"ا.•     

ال!تضع!نفاياتت!اامل78لل!بجانب!حاووياتت!االنفاياتت!أأمامم!منطقة!• 

االنفاياتت.!  

ال!ترمي!بواا/ي!االطعامم!من!االنواافذ.!•   

ال'ترمي'االنفاياتت'3ي'ااملناطق'االسكنية'بإهمالل.•   

ال'تتخلص'من'بواا2ي'االطعامم'من'خاللل'ااملرحاضض.•     

ال!تعطي!غذااءًء!لحيوااناتت!مثل!االطيورر!وؤالارراانب!وواالقطط.!•     

،!ووكذلك!االبابب!ااملؤدديي!ع4ى%إإبقاءء%بابب%مدخل%اامل)'لل%مغلقحافظ!• 
ً
ا

االتسوية!ووكذلك!نواافذ!طابق!االتسوية.!!إإ'ى%طابق    

تخلص!من!االقطع!ااملهملة!5ي!اامل01لل!مثل!قطع!ٔالاثاثث!بشكل!• 

سليم!ووحسب!االقواان#نن.!  

إإنن!ترااكم!االقطع!ااملهملة!االكب67ةة!مثل!قطع!ٔالاثاثث!ووكذلك!ترااكم!

لتسوية)يشكل)مأووىى)للف$#اانن.ٔالاغرااضض"ااملهملة")ي"طابق"اا  

 
-/ي!حالة!غزوو!االف%$اانن! !!

ً
تصرفف&فورراا  

1.!  :(
ً
 إإتصل&بخط&ااملساعدةة&لخدمة&االطوااررئئ&(مجانا  

Gewobag-Mieter!:08004708200,!هاتف   

Gewobag WB-Mieter!:08004708300,!هاتف   

Gewobag PB-Mieter!:08004708400,!هاتف  

 

2.!   ووأأخ,+&مكتب&االصحة:  

www.gesundheitsamt-berlin.de،!   

قسم'االحماية'من'االعدووىى   

 
!! قف!  

تجنب!غزوو!االف%$اانن.!!  

هكذاا!يكونن!االتعامل!االسليم.!!  
 

تجنب'غزوو'االف$#اانن.  

!
ً
!كب)'ةة!جداا

ً
تعيش!االفB'اانن!Aي!ااملدينة،!وويمك56ا!أأنن!تسبب!أأضراارراا

ووكذلك!نشر!وونقل!ٔالامرااضض.!  

 

.!تتكاثر!هذه!
ً
ووتق?>بب!االف=>اانن!لتعيش!بالقربب!من!االناسس!أأيضا

،!إإذذاا!حصلت!ع#ى!
ً
ااءء!بسيط!وومأووىى.!غذاالحيوااناتت!بشكل!سريع!جداا

االف78اانن،%فإننا%نحتاجج%ملساندتك%بشكل%فاعل. من$أأجل$تفادديي$غزوو   

 

االرجاءء'مرااعاةة'االقوااعد'االتالية:    
$1ي$االحاووياتت$ااملخصصة$لذلك.• 

ً
إإررمي$نفاياتت$اامل78لل$دداائما    

أأغلق%حاووياتت%االنفاياتت%بعد%ررمي%نفاياتت%اامل)'لل%ف#"ا.•     

ال!تضع!نفاياتت!اامل78لل!بجانب!حاووياتت!االنفاياتت!أأمامم!منطقة!• 

االنفاياتت.!  

ال!ترمي!بواا/ي!االطعامم!من!االنواافذ.!•   

ال'ترمي'االنفاياتت'3ي'ااملناطق'االسكنية'بإهمالل.•   

ال'تتخلص'من'بواا2ي'االطعامم'من'خاللل'ااملرحاضض.•     

ال!تعطي!غذااءًء!لحيوااناتت!مثل!االطيورر!وؤالارراانب!وواالقطط.!•     

،!ووكذلك!االبابب!ااملؤدديي!ع4ى%إإبقاءء%بابب%مدخل%اامل)'لل%مغلقحافظ!• 
ً
ا

االتسوية!ووكذلك!نواافذ!طابق!االتسوية.!!إإ'ى%طابق    

تخلص!من!االقطع!ااملهملة!5ي!اامل01لل!مثل!قطع!ٔالاثاثث!بشكل!• 

سليم!ووحسب!االقواان#نن.!  

إإنن!ترااكم!االقطع!ااملهملة!االكب67ةة!مثل!قطع!ٔالاثاثث!ووكذلك!ترااكم!

لتسوية)يشكل)مأووىى)للف$#اانن.ٔالاغرااضض"ااملهملة")ي"طابق"اا  

 
-/ي!حالة!غزوو!االف%$اانن! !!

ً
تصرفف&فورراا  

1.!  :(
ً
 إإتصل&بخط&ااملساعدةة&لخدمة&االطوااررئئ&(مجانا  

Gewobag-Mieter!:08004708200,!هاتف   

Gewobag WB-Mieter!:08004708300,!هاتف   

Gewobag PB-Mieter!:08004708400,!هاتف  

 

2.!   ووأأخ,+&مكتب&االصحة:  

 
!! قف!  

تجنب!غزوو!االف%$اانن.!!  

هكذاا!يكونن!االتعامل!االسليم.!!  
 

تجنب'غزوو'االف$#اانن.  

!
ً
!كب)'ةة!جداا

ً
تعيش!االفB'اانن!Aي!ااملدينة،!وويمك56ا!أأنن!تسبب!أأضراارراا

ووكذلك!نشر!وونقل!ٔالامرااضض.!  

 

.!تتكاثر!هذه!
ً
ووتق?>بب!االف=>اانن!لتعيش!بالقربب!من!االناسس!أأيضا

،!إإذذاا!حصلت!ع#ى!
ً
ااءء!بسيط!وومأووىى.!غذاالحيوااناتت!بشكل!سريع!جداا

االف78اانن،%فإننا%نحتاجج%ملساندتك%بشكل%فاعل. من$أأجل$تفادديي$غزوو   

 

االرجاءء'مرااعاةة'االقوااعد'االتالية:    
$1ي$االحاووياتت$ااملخصصة$لذلك.• 

ً
إإررمي$نفاياتت$اامل78لل$دداائما    

أأغلق%حاووياتت%االنفاياتت%بعد%ررمي%نفاياتت%اامل)'لل%ف#"ا.•     

ال!تضع!نفاياتت!اامل78لل!بجانب!حاووياتت!االنفاياتت!أأمامم!منطقة!• 

االنفاياتت.!  

ال!ترمي!بواا/ي!االطعامم!من!االنواافذ.!•   

ال'ترمي'االنفاياتت'3ي'ااملناطق'االسكنية'بإهمالل.•   

ال'تتخلص'من'بواا2ي'االطعامم'من'خاللل'ااملرحاضض.•   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،!ووكذلك!االبابب!ااملؤدديي!ع4ى%إإبقاءء%بابب%مدخل%اامل)'لل%مغلقحافظ!• 
ً
ا

االتسوية!ووكذلك!نواافذ!طابق!االتسوية.!!إإ'ى%طابق    

تخلص!من!االقطع!ااملهملة!5ي!اامل01لل!مثل!قطع!ٔالاثاثث!بشكل!• 

سليم!ووحسب!االقواان#نن.!  

إإنن!ترااكم!االقطع!ااملهملة!االكب67ةة!مثل!قطع!ٔالاثاثث!ووكذلك!ترااكم!

لتسوية)يشكل)مأووىى)للف$#اانن.ٔالاغرااضض"ااملهملة")ي"طابق"اا  

 
-/ي!حالة!غزوو!االف%$اانن! !!

ً
تصرفف&فورراا  

1.!  :(
ً
 إإتصل&بخط&ااملساعدةة&لخدمة&االطوااررئئ&(مجانا  

Gewobag-Mieter!:08004708200,!هاتف   

Gewobag WB-Mieter!:08004708300,!هاتف   

Gewobag PB-Mieter!:08004708400,!هاتف  

 

2.!   ووأأخ,+&مكتب&االصحة:  

 
!! قف!  

تجنب!غزوو!االف%$اانن.!!  

هكذاا!يكونن!االتعامل!االسليم.!!  
 

تجنب'غزوو'االف$#اانن.  

!
ً
!كب)'ةة!جداا

ً
تعيش!االفB'اانن!Aي!ااملدينة،!وويمك56ا!أأنن!تسبب!أأضراارراا

ووكذلك!نشر!وونقل!ٔالامرااضض.!  

 

.!تتكاثر!هذه!
ً
ووتق?>بب!االف=>اانن!لتعيش!بالقربب!من!االناسس!أأيضا

،!إإذذاا!حصلت!ع#ى!
ً
ااءء!بسيط!وومأووىى.!غذاالحيوااناتت!بشكل!سريع!جداا

االف78اانن،%فإننا%نحتاجج%ملساندتك%بشكل%فاعل. من$أأجل$تفادديي$غزوو   

 

االرجاءء'مرااعاةة'االقوااعد'االتالية:    
$1ي$االحاووياتت$ااملخصصة$لذلك.• 

ً
إإررمي$نفاياتت$اامل78لل$دداائما    

أأغلق%حاووياتت%االنفاياتت%بعد%ررمي%نفاياتت%اامل)'لل%ف#"ا.•     

ال!تضع!نفاياتت!اامل78لل!بجانب!حاووياتت!االنفاياتت!أأمامم!منطقة!• 

االنفاياتت.!  

ال!ترمي!بواا/ي!االطعامم!من!االنواافذ.!•   

ال'ترمي'االنفاياتت'3ي'ااملناطق'االسكنية'بإهمالل.•   

ال'تتخلص'من'بواا2ي'االطعامم'من'خاللل'ااملرحاضض.•     

ال!تعطي!غذااءًء!لحيوااناتت!مثل!االطيورر!وؤالارراانب!وواالقطط.!•   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