أمرت حكومة وﻻية ساكسونيا السفلى يوم اﻻثنين  16 ،مارس  /آذار  ،بإغﻼق جميع المرافق تقريبًا التي ﻻ تستخدم
ضا مراكز عمﻼء  .WEVG Salzgitterمن المقرر أن يتم اﻹغﻼق في 18
للحفاظ على اﻹمدادات العامة .تتأثر أي ً
مارس  2020إلى  18أبريل .2020
مرا ز العمﻼء مغلق ح اشعار أخر
و بناء ع ما ورد سوف يتم إغﻼق مركز العمﻼء اعت ارا من اﻻربعاء  18مارس.2020 ،
و التا فإن مرا ز العمﻼء :
) Abert-Schweizer-Straße 7-11, 38226 Salzgitterليب شتاد(
 ) Bohlweg 1, 38259 Salzgitterاد(
مغلﻘﺔ.
ما أن جميع عمل ات الخدمﺔ تﻘ ا مكن التعامل معها عن ط ق الهاتف أو ع اﻹن نت ،تتوفر للعمﻼء ال دائل
لهذا .و نرجوا من عمﻼئنا ,اللذين سددون اﻻقساط مرا زنا م ا ة أن يرسلوا اﻻقساط عن ط ق الحواله البنك ه.
عن ط ق الهاتف ستطيع عمﻼئنا اﻻتصال بنا ع اﻷرقام التال ه:
ظهرا
من اﻹثنين إلى الجمعة من الساعة  9صبا ًحا حتى الساعة 1
ً
اﻻثنين والثﻼثاء والخميس من الساعة  2مسا ًء حتى  4مسا ًء
05341 408-111, 408-307, 408-226, 408-217, 408-255, 408-268, , 905286, 32383
او عن ط ق ال م ل  kundenservice@wevg.comاو beratung@wevg.com
في حالة حدوث امر طارئ في الغاز والكهرباء والميا يمكنكم الوصول إلينا على الرقم التالي::
05341 / 84 14 14
حما ﺔ ضد الف وس المستجد كورونا COVID-19

ال  WEVGزال سغي

) WEVGزال سغي محدودة و ائه ( تتفاعل مع اتخاذ تداب وقائ ﺔ واسعﺔ النطاق لحالﺔ الطوارئ المعلن عنها
من ق ل منظمﺔ الصحﺔ العالم ﺔ خصوص كورونا .COVID-19
أعلنت منظمﺔ الصحﺔ العالم ﺔ "طارئﺔ صح ﺔ عموم ﺔ تث قلﻘا دول ا" س اق  COVID 19المرت طﺔ ب جراءات
أن تعمل لمنع
صارمﺔ للس طرة ع ان شار المرض .ال ات الحي ﺔ للب ﺔ التحت ﺔ مثل كﺔ إمدادات الطاقﺔ ي
اﻷزمات .و ال  WEVGتتفاعل مع هذا الوضع بتداب ملموسﺔ لتأم إمدادات الم اه وال ه اء لزال سغي والمنطﻘﺔ

