Praktiske informationer
Billigt taletidskort
Får du fx hos Aldi, LIDL eller FONIC. Du skal sikre dig, at din mobil ikke er simlåst, ellers skal du tale med dit
mobilselskab derhjemme.
Wi-fi
Der findes næsten ingen fri Wi-fi (Tysk: W-Lan) hotspot i Tyskland. Men mange caféer og restauranter tilbyder deres
gæster gratis internet. Du kan spørge medarbejderne efter adgangskoden.
Åbningstider
De fleste forretninger er lukket om søndagen. De fleste supermarkeder er åbne fra kl. 8 til kl. 20. Det skal du huske, når
du vil købe ind.
Betale med kort/kontant
Man betaler ikke så meget med kort i Tyskland, som man gør i Danmark. I små forretninger eller i kiosken/hos bageren/
i bussen kan det ske, at du slet ikke kan betale med kort. Man plejer at bruge kontokort og ikke så meget VISA eller
Master. I de fleste tilfælde er det ikke muligt at betale med Dankort i supermarkedet.
Hvis du bliver syg
Hvis du bliver syg, skal du først ringe til din virksomhed og meddele, at du er syg og derfor ikke kommer i dag, og hvor
længe du forventer at være syg. Det skal du gøre, inden du skal starte med dit arbejde. Bagefter kan du også skrive en
mail til Femern Bælt-Uddannelseskontor.
Gå til læge
Hvis du går til lægen, skal du bruge dit internationale sygesikringskort eller et andet forsikringsbevis. Det kan ske, at
lægen/sygehuset kræver kontant betaling af dig. Du kan efterfølgende få omkostningerne refunderet af dit forsikringsselskab.
Online-kurser i tysk
www.babbel.com (Findes også som app til mobiltelefonen)
www.mein-deutschbuch.de
http://www.dw.com/en/learn-german/s-2469 (interaktiv med videoer)
http://deutschkurse.dw.com/KursPlattform/WebObjects/KursPlattform.woa/wo/3.1 (man skal registrere sig, men det er
gratis)
Yderligere links om Tyskland
http://tyskland.um.dk/da/om-tyskland
http://www.germany.travel/dk/ms/the-danish-link/home.html
www.schleswig-holstein.de
www.kreis-oh.de
www.luebeck.de
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Vigtige telefonnumre
Politi: 100
Ambulance: 112
Lægevagten: +49 116117
Sygehuse:
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein - Campus Lübeck
Interdisziplinäre Notaufnahme
Ratzeburger Allee 160, Haus 10
23538 Lübeck
Tel.: +49 451 500 0

Sana Kliniken Lübeck
Kronsforder Allee 71-73
23560 Lübeck
Tel.: +49 451 585 01
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