
 

                               

:صفحة  

 1 من 2

Arabisch 

   زغـبـة الیـنـدیـي مـة فـلـقـنـ تـم  (تطعیم) حـیـقـلـرق تـف ــا ـورونـة كـھـواجـمـاً لـعـم

دون موعد في الحي الذي تسكن فیھ مباشرةً  (التطعیم) التلقیح  

انغلزدورف / الیبزغ في مشروع مشترك من أجل تسھیل  تتشارك مدینة الیبزغ مع كل من الصلیب األحمر األلماني ومؤسسة اإلدارة المحلیة لحي 
 الحصول على اللقاح المضاد لفیروس كورونا لسكان األحیاء المختلفة من مدینة الیبزغ. 

 ندعوك للمشاركة أنت أیضاً وتلقي اللقاح (التطعیم) بتاریخ  2021/07/22. احِم نفسك وعائلتك ومحیطك من مخاطر اإلصابة بوباء كورونا وتبعاتھ.

 

 أین سیتم التلقیح (التطعیم) ومتى؟ 

   08/2021/ 18ــ  22/07/2021:                  الجرعة األولى من اللقاح (التطعیم)

09/2021/ 08ــ  12/08/2021الجرعة الثانیة من اللقاح (التطعیم):                      

 بـدون مـوعد مـسـبـق! 

: مراكز التلقیح (التطعیم)  

 كروتندورف أنغر ـ  •

 غولیس  •

 غروناو •

 باونسدورف  •

 رویدنیتس  •

 شتوتاریتس  •

  فولكس مارسدورف / نویشتات ـ نویشونفیلد •

 المركز ـ الغرب (تسنتروم ـ فیست)  •

www.impfung-leipzig.de :یمكنكم  الحصول على العناوین المفصلة لمراكز التلقیح (التطعیم) بالرجوع إلى الصفحة التالیة 

 

 ما الذي یتوجب إحضاره عند القدوم إلى مراكز التلقیح (التطعیم)؟

 األوراق الثبوتیة الشخصیة (الھویة الشخصیة أو جواز السفر أو بطاقة اإلقامة)  •

 بطاقة التأمین الصحي  •

 بطاقة اللقاح (التطعیم) الشخصیة  •

 دفتر مرض السكري أو قائمة األدویة التي تتناولھا أي وثائق أخرى مھمة مثل دفتر القلب أو  •
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 أیضاٌ األوراق التالیة عندما تكون متوفرة: 

 

 بعد ملء البیانات المطلوبة كل من استمارة التشخیص الطبیة واستمارة الموافقة على تلقي التلقیح (التطعیم) المضاد لفیروس كورونا  •

 (التطعیم) المضاد لفیروس كورونا نشرة التوعیة الصحیة المرافقة للقاح  •

 یمكن الحصول على نشرة التوعیة الصحیة واستمارة التشخیص الطبیة بلغات مختلفة من االنترنت على صفحة معھد روبرت كوخ أو من الصفحة أو 

www.impfung-leipzig.de  :التالیة  

ى ھاتین االستمارتین من فرق التلقیح (التطعیم) المتنقل عندما تحضر إلیھم.كذلك یمكن الحصول عل  

؟ (التطعیم) الذي یتم إعطاؤه ما ھو نوع اللقاح  

قاح لوكذلك ال  "بایونتك/ فایزر"من شركة  "كومیرناتي"سیتم إعطاء القاح (التطعیم) المرخص المعتمد على تقنیة الحمض النووي الریبوزي المرسال 
."جونسون آند جونسون"انسن" من شركة ی(التطعیم) المرخص المعتمد على تقنیة الناقل الفیروسي "لقاح   

ومات حول اللقاحات (التطعیم) من نشرات التوعیة الصحیة التي یصدرھا معھد روبرت كوخ.یمكن الحصول على المزید من المعل  
بون ومختصون من الطاقم الطبي وكذلك األطباء والطبیبات    بغایةإجراء مقابالت موّسعة معكم بتخصیص وقت كافي من أجل  سیقوم أفراد مدرَّ

لمطاعیم) المضادة لفیروس كورونا.التوعیة الصحیة واإلجابة على أسئلتكم حول اللقاحات (ا  

 أین یمكن الحصول على المزید من المعلومات حول خدمة فرق التلقیح (التطعیم) المتنقلة؟ 

الصفحة التالیة:   ىلفرق التلقیح (التطعیم) المتنقلة وأوقات دوامھا والمعلومات الیومیة حولھا من االنترنت عل  مفصلةیمكن الحصول على العناوین ال 

www.impfung-leipzig.de 

 

 

 
 ھاتف االستعالم 

 خدمة التلقیح (التطعیم) المتنقل في الیبزغ 
0800 0 161 161 

 مجاني وبدون إعطاء البیانات الشخصیة
www.impfung-leipzig.de 

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

	التلقيح (التطعيم) دون موعد في الحي الذي تسكن فيه مباشرةً

