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Krisenhilfe OÖ (Organisația pentru ajutor în criză) – Telefonul îngrijorărilor vă este la 
dispoziție zilnic la orice oră! 
 
Între orele 09:00 și 18:00 vă stau la dispoziție persoane calificate în domeniul psycho-social 
de la organizația Krisenhilfe OÖ precum și ai echipei de intervenție în crize de la crucea roșie 
care pot fi contactate la telefon. 
 
Pandemia de Corona ne aduce în față provocări noi care deseori aduc cu ele îngrijorări și 
gănduri. În aceste situați este important si poate fi de folos să avem pe cineva cu care să 
vorbim. Experții care răpund la telefonul de criză vă stau la dispoziție, vă ascultă și vă ajută, 
dacă ..... 
 
 
... vă îngrijorați în ce privește starea de sănătate a familiei dumneavoastră 
... sunteți îngrijorați de faptul că un membru al familiei sa îmbolnavit de covid 19 
... sunteți triști că un membru al familiei sau un prieten / o prietenă a decedat în urma unei 
  infecții cu covid 19 
... sunteți deznădăjduiți că nu puteți vizita rude și membri ai familiei 
... vă îngrijorați cu privire la locul de muncă 
... jobul care îl aveți acuma este o împovărare grea 
... vă simțiți impovărați prin anumite situați de exemplu: dacă trebuie să lucrați în home   
  office dar în același timp aveti și copii de care trebuie să vă îngrijiți 
... sunteți împovărați de faptul că în casa în care locuiți e multă ceartă 
... sunteți suprasolicitați cu situația copiilor de-a învăța și de-a face lecții acasă 
... în casa dumneavoastră este ceartă și sunt cazuri de violență 
... sunteți disperați de faptul că trebuie să stați în casă 
... nu stiți cum să continuați 
... vă simțiți singuri 
 
Precum și păna acuma, vă stăm la dispoziție și în legătura cu alte crise, crise de sinucidere 
sau nevoi în urma unui incident traumatic. 
Puteți apela și la oferta noastra online: https://beratung-krisenhilfeooe.at/login   

 

Mai multe informați puteți citi aici: www.krisenhilfeooe.at 
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