ھﻣﮫ ﺑﺎ ھم ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﮐروﻧﺎ  -ﺗﯾم واﮐﺳن ﺳﯾﺎر در ﻻﯾﭘزﯾﮓ

Dari

درﯾﺎﻓت واﮐﺳن در ﻣﻧطﻘﮫ ﺳﮑوﻧت ﺷﻣﺎ ﺑدون وﻗت ﻗﺑﻠﯽ
ﺷﮭر ﻻﯾﭘزﯾﮓ ،ﺻﻠﯾب ﺳرخ و ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺣﻠﯽ ﻣﺳﺗﻘل ﻻﯾﭘزﯾﮓ  /اﻧﮕﻠزدرف در ﯾﮏ ﭘروژه ﻣﺷﺗرک ،دﺳﺗرﺳﯽ ﺷﮭروﻧدان
در ﻣﻧﺎطﻖ ﻣﺧﺗﻠف ﺷﮭر را ﺑﮫ واﮐﺳن ﮐروﻧﺎ ﺗﺳﮭﯾل ﻧﻣوده اﻧد.
ﺷﻣﺎ ھم ھﻣﮑﺎری ﮐﻧﯾد! ﺧود را از ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۲ﺟوﻻی  ۲۰۲۱واﮐﺳﯾﻧﮫ ﮐﻧﯾد .ﺧود و ﺧﺎﻧواده و اطراﻓﯾﺎن ﺧود را از ﻋواﻗب
اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﮐروﻧﺎ ﺣﻔﺎظت ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﮐﺟﺎ و در ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ واﮐﺳن زده ﻣﯽ ﺷود؟
واﮐﺳن اول ۲۲ :ﺟوﻻی ﺗﺎ  ۱۸آوﮔوﺳت ۲۰۲۱
واﮐﺳن دوم ۱۲ :آوﮔوﺳت ﺗﺎ  ۸ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ۲۰۲۱
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ﺑدون وﻗت ﻗﺑﻠﯽ !
ﻣﮑﺎن ھﺎی درﯾﺎﻓت واﮐﺳن
• Anger-Crottendorf
• Gohlis
• Grünau
• Paunsdorf
• Reudnitz
• Stötteritz
• Volkmarsdorf / Neustadt-Neuschönefeld
• Zentrum-West
ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن دﻗﯾﻖ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از طرﯾﻖ اﯾن ﻟﯾﻧﮏ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾدwww.impfung-leipzig.de. :
ﭼﮫ ﻣدارﮐﯽ را ﺑﺎﯾد ﺑرای درﯾﺎﻓت واﮐﺳن ھﻣراه داﺷت؟
•
•
•
•

ـ ﻣدارک ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺧﺻﯽ )ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﭘﺎﺳﭘورت ،آی دی ﮐﺎرت(
ﮐﺎرت ﺑﯾﻣﮫ
ﮐﺎرت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون
ﺳﺎﯾر ﻣدارک ﻣﮭم ﭼون دﻓﺗرﭼﮫ ﻗﻠب ،ﮐﺎرت دﯾﺎﺑت ﯾﺎ ﺷﮑر ﺧون وﯾﺎ ﻟﯾﺳت داروھﺎ

ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورت ﻣوﺟود ﺑودن:
•
•

 .ﺑرﮔﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﭘری ﺷده ﺑﯾﻣﺎری ،ﻧﺎﻣﮫ ﺷرح ﺑﯾﻣﺎری دﮐﺗر و ﯾﺎ ﻧﺎﻣﮫ اﺟﺎزه درﯾﺎﻓت واﮐﺳن ﮐروﻧﺎ
 ۰ﺑرﮔﮫ ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺑرای درﯾﺎﻓت واﮐﺳن ﮐروﻧﺎ

ﺑرﮔﮫ ﺗوﺿﯾﺣﺎت در ﻣورد واﮐﺳن و ﯾﺎ ﺷرح ﺣﺎل ﺑﯾﻣﺎر را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی ﻣﺧﺎﻟف در ﺻﻔﺣﮫ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣوﺳﺳﮫ
روﺑرت ﮐوخ و ﯾﺎ از طرﯾﻖ اﯾن ﻟﯾﻧﮏ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾدwww.impfung-leipzig.de .
اﯾن دو ﺑرﮔﮫ را ھم ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﻣﺣل واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون از ﺗﯾم ﺳﯾﺎر ﺑﮕﯾرﯾد.
ﮐدام واﮐﺳن زده ﻣﯽ ﺷود؟
ﻣﺎده واﮐﺳﻧﯽ  mRNAﺑﮫ ﻧﺎم  Comirnatyاز ﺷرﮐت  BioNTech/Pfizerو ﯾﺎ واﮐﺳن ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﮐروﻧﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم واﮐﺳن
 Janssenاز Johnson&Johnson
ﺳﺎﯾر اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﻣواد واﮐﺳن ھﺎ را ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﺻﻔﺣﮫ ﺗوﺿﯾﺧﺎت  RKIدرﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣﺗﺧﺻص و دوره دﯾده ﭼون ﭘزﺷﮑﺎن ﺣﺎﺿر در ﻣﺣل واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑﺎ اﺧﺗﺻﺗص وﻗت ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ ،ﺑﮫ
ﺳواﻻت ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﺑرﮔﮫ ﺗوﺿﯾﺣﺎت و ﯾﺎ واﮐﺳن ﮐروﻧﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯾدھﻧد.
در ﮐﺟﺎ ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری در ﻣورد ﺗﯾم ﺳﯾﺎر واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐرد؟
از طرﯾﻖ ﺳﺎﯾت زﯾر ﻣﯾﺗواﻧﯾد اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری در ﻣورد زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و اطﻼﻋﺎت روزاﻧﮫ ﺟدﯾد ﺗﯾم ﺳﯾﺎر واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون
ﮐﺳب ﮐﻧﯾد www.impfung-leipzig.de

ﺗﻠﻔن اطﻼﻋﺎت

واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺳﯾﺎر در ﻻﯾﭘزﯾﮓ
0800 0 161 161
ﻧﺎﺷﻧﺎس و ﺑدون ھزﯾﻧﮫ
www.impfung-leipzig.de
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