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Persisch (Farsi) 

 ھای سیار واکسیناسیون در الیپزیگ تیم  – باھم علیھ کرونا 

 واکسیناسیون بدون وقت قبلی در ناحیھ شھری شما 

 ) آلمان  پروژه مشترک، شھرداری الیپزیگ، صلیب سرخ  (DRKدر یک  انگلزدورف   / )  KEE) و شرکت شھرداری الیپزیگ 
 کنند.شھری مختلف الیپزیگ را بھ واکسیناسیون کرونا تسھیل می دسترسی ساکنین نواحی 

تان در برابر پیامد ھای بیماری  تان و اطرافیانخودتان را واکسینھ کنید. از خود، خانواده   2021.07.22مشارکت کنید! از تاریخ  
 محافظت کنید.  19-کووید

 شود؟واکسیناسیون ِکی و کجا انجام می

   2021.08.18–. 22.07  واکسیناسیون اول:  
  2021.09.08 –. 12.08  واکسیناسیون دوم: 

 بدون وقت قبلی!  

 محل واکسیناسیون

• Anger-Crottendorf 

• Gohlis 

• Grünau 

• Paunsdorf 

• Reudnitz 

• Stötteritz 

• Volkmarsdorf / Neustadt-Neuschönefeld 

 غرب -مرکز •

 ببینید. leipzig.de-www.impfungھای دقیق واکسیناسیون را در ھا و زمان محل 

 چھ مدارکی برای واکسیناسیون الزم است؟ 

 مدرک شناسایی شخصی (کارت شناسایی، پاسپورت، کارت شناسایی) •
 کارت بیمھ درمانی •
 کارت واکسیناسیون •
 مدارک مھم مانند گواھی قلب، کارت دیابت یا فھرست داروھاسایر  •
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 فقط در صورت موجود بودن: 

 19-ھای تکمیل شده سابقھ پزشکی و فرم رضایت برای واکسیناسیون علیھ کوویدفرم  •
 19-برگھ توضیحات مربوط بھ واکسیناسیون علیھ کووید •

) یا در  RKIھای مختلف در اینترنت در وبسایت موسسھ رابرت ُکخ (توانید بھ زبان فرم مربوط بھ توضیحات و سابقھ پزشکی را می 
leipzig.de-www.impfung .پیدا کنید 

 توانید دریافت کنید. ھای سیار ما ھم می ھر دو سند را در محل واکسیناسیون از تیم  

 شود؟چھ نوع واکسن تزریق می

و واکسن تایید شده نوع وکتور    BioNTech/Pfizer» از  Comirnatyبھ نام «  mRNAواکسیناسیون، با واکسن تایید شده نوع  
 شود. انجام می Johnson & Johnson» از  COVID-19 Vaccine Janssenبھ نام «

برت ُکخ دریافت کنید. متخصصان  رسانی موسسھ راھای اطالعتوانید از طریق برگھ ھا را میاطالعات بیشتر درباره واکسن 
ھای شما درباره  گویی بھ پرسش دیده پزشکی و نیز پزشکان در محل، وقت کافی برای یک مشاوره کامل و پاسخ آموزش 

 دھند.واکسیناسیون کرونا اختصاص می 

 توانم دریافت کنم؟ ھای سیار واکسیناسیون را از کجا میاطالعات بیشتر درباره تیم

توانید در اینترنت در وبسایت  ھای سیار را می روز شده درباره خدمات تیمھای دقیق و نیز اطالعات بھ ھا و زمان محل 
leipzig.de-www.impfung   .دریافت کنید 

 
 

 
 رسانیتلفن اطالع

 برنامھ واکسیناسیون سیار در الیپزیگ 
 0800 0 161 161 

 نام و رایگان بی
www.impfung-leipzig.de 

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

	واکسیناسیون بدون وقت قبلی در ناحیه شهری شما

