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Dari 
 تیم واکسن سیار در الیپزیگ - ھمھ با ھم بر علیھ کرونا 

 
 

 دریافت واکسن در منطقھ سکونت شما بدون وقت قبلی 
 

شھر الیپزیگ، صلیب سرخ و منطقھ محلی مستقل الیپزیگ / انگلزدرف در یک پروژه مشترک، دسترسی شھروندان 
 کرونا تسھیل نموده اند. در مناطق مختلف شھر را بھ واکسن 

 
واکسینھ کنید. خود و خانواده و اطرافیان خود را از عواقب   ۲۰۲۱جوالی   ۲۲شما ھم ھمکاری کنید! خود را از تاریخ 

 ابتال بھ بیماری کرونا حفاظت نمایید. 
 
 

 کجا و در چھ زمانی واکسن زده می شود؟ 
 

 ۲۰۲۱آوگوست  ۱۸جوالی تا  ۲۲واکسن اول: 
 ۲۰۲۱سپتامبر   ۸آوگوست تا  ۱۲واکسن دوم:   

 
 

 بدون وقت قبلی ! 
 
 

 مکان ھای دریافت واکسن
 

• Anger-Crottendorf 

• Gohlis 

• Grünau 

• Paunsdorf 

• Reudnitz 

• Stötteritz 

• Volkmarsdorf / Neustadt-Neuschönefeld 

• Zentrum-West 

 
 leipzig.de-www.impfung. مکان و زمان دقیق واکسیناسیون را می توانید از طریق این لینک پیدا کنید: 

 
 ؟ ھمراه داشت  دریافت واکسنچھ مدارکی را باید برای 

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

 
 
 

http://www.impfung-leipzig.de/
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 تنھا در صورت موجود بودن:
 

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

 
برگھ توضیحات در مورد واکسن و یا شرح حال بیمار را می توانید بھ زبان ھای مخالف در صفحھ اینترنتی موسسھ  

 leipzig.de-www.impfungروبرت کوخ و یا از طریق این لینک پیدا کنید.  
 یون از تیم سیار بگیرید. این دو برگھ را ھم میتوانید در محل واکسیناس 

 
 

 کدام واکسن زده می شود؟
 

و یا واکسن تایید شده کرونا بھ نام واکسن   BioNTech/Pfizerاز شرکت   Comirnatyبھ نام  mRNAماده واکسنی 
Janssen   ازJohnson&Johnson 

 دریافت کنید. RKIسایر اطالعات در مورد مواد واکسن ھا را میتوانید در صفحھ توضیخات 
کارمندان متخصص و دوره دیده چون پزشکان حاضر در محل واکسیناسیون با اختصتص وقت کافی برای شما، بھ  

 سواالت شما در مورد برگھ توضیحات و یا واکسن کرونا بھ شما پاسخ میدھند. 
 

 دسترسی پیدا کرد؟ ن بھ اطالعات بیشتری در مورد تیم سیار واکسیناسیون  در کجا میتوا
 

از طریق سایت زیر میتوانید اطالعات بیشتری در مورد زمان و مکان و اطالعات روزانھ جدید تیم سیار واکسیناسیون 
 leipzig.de-www.impfungکسب کنید 

 
 تلفن اطالعات

 واکسیناسیون سیار در الیپزیگ 
0800 0 161 161 

بدون ھزینھ ناشناس و   
www.impfung-leipzig.de 

http://www.impfung-leipzig.de/
http://www.impfung-leipzig.de/

