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ﺑﺎھم ﻋﻠﯾﮫ ﮐروﻧﺎ – ﺗﯾمھﺎی ﺳﯾﺎر واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون در ﻻﯾﭘزﯾﮓ
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑدون وﻗت ﻗﺑﻠﯽ در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺷﮭری ﺷﻣﺎ
در ﯾﮏ ﭘروژه ﻣﺷﺗرک ،ﺷﮭرداری ﻻﯾﭘزﯾﮓ ،ﺻﻠﯾب ﺳرخ آﻟﻣﺎن ) (DRKو ﺷرﮐت ﺷﮭرداری ﻻﯾﭘزﯾﮓ  /اﻧﮕﻠزدورف )(KEE
دﺳﺗرﺳﯽ ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻧواﺣﯽ ﺷﮭری ﻣﺧﺗﻠف ﻻﯾﭘزﯾﮓ را ﺑﮫ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﮐروﻧﺎ ﺗﺳﮭﯾل ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﻧﯾد! از ﺗﺎرﯾﺦ  2021.07.22ﺧودﺗﺎن را واﮐﺳﯾﻧﮫ ﮐﻧﯾد .از ﺧود ،ﺧﺎﻧوادهﺗﺎن و اطراﻓﯾﺎنﺗﺎن در ﺑراﺑر ﭘﯾﺎﻣد ھﺎی ﺑﯾﻣﺎری
ﮐووﯾد 19-ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾد.
ﺻﻔﺤﮫ:
 1از 2

واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﮐِﯽ و ﮐﺟﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود؟
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اول:

2021.08.18 – .07.22

واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون دوم:

2021.09.08 – .08.12

ﺑدون وﻗت ﻗﺑﻠﯽ!
ﻣﺣل واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون
•

Anger-Crottendorf

•

Gohlis

•

Grünau

•

Paunsdorf

•

Reudnitz

•

Stötteritz

•

Volkmarsdorf / Neustadt-Neuschönefeld

•

ﻣرﮐز-ﻏرب

ﻣﺣلھﺎ و زﻣﺎنھﺎی دﻗﯾﻖ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون را در  www.impfung-leipzig.deﺑﺑﯾﻧﯾد.

ﭼﮫ ﻣدارﮐﯽ ﺑرای واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻻزم اﺳت؟
•

ﻣدرک ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺧﺻﯽ )ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﭘﺎﺳﭘورت ،ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ(

•

ﮐﺎرت ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ

•

ﮐﺎرت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون

•

ﺳﺎﯾر ﻣدارک ﻣﮭم ﻣﺎﻧﻧد ﮔواھﯽ ﻗﻠب ،ﮐﺎرت دﯾﺎﺑت ﯾﺎ ﻓﮭرﺳت داروھﺎ

ﻓﻘط در ﺻورت ﻣوﺟود ﺑودن:
•

ﻓرمھﺎی ﺗﮑﻣﯾل ﺷده ﺳﺎﺑﻘﮫ ﭘزﺷﮑﯽ و ﻓرم رﺿﺎﯾت ﺑرای واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻋﻠﯾﮫ ﮐووﯾد19-

•

ﺑرﮔﮫ ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻋﻠﯾﮫ ﮐووﯾد19-

ﻓرم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺣﺎت و ﺳﺎﺑﻘﮫ ﭘزﺷﮑﯽ را ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در اﯾﻧﺗرﻧت در وﺑﺳﺎﯾت ﻣوﺳﺳﮫ راﺑرت ُﮐﺦ ) (RKIﯾﺎ در
 www.impfung-leipzig.deﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.
ھر دو ﺳﻧد را در ﻣﺣل واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون از ﺗﯾمھﺎی ﺳﯾﺎر ﻣﺎ ھم ﻣﯽﺗواﻧﯾد درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
ﺻﻔﺤﮫ:
 2از 2

ﭼﮫ ﻧوع واﮐﺳن ﺗزرﯾﻖ ﻣﯽﺷود؟
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ،ﺑﺎ واﮐﺳن ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﻧوع  mRNAﺑﮫ ﻧﺎم » «Comirnatyاز  BioNTech/Pfizerو واﮐﺳن ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﻧوع وﮐﺗور
ﺑﮫ ﻧﺎم » «COVID-19 Vaccine Janssenاز  Johnson & Johnsonاﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود.
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره واﮐﺳنھﺎ را ﻣﯽﺗواﻧﯾد از طرﯾﻖ ﺑرﮔﮫھﺎی اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣوﺳﺳﮫ راﺑرت ُﮐﺦ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد .ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن
آﻣوزشدﯾده ﭘزﺷﮑﯽ و ﻧﯾز ﭘزﺷﮑﺎن در ﻣﺣل ،وﻗت ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﯾﮏ ﻣﺷﺎوره ﮐﺎﻣل و ﭘﺎﺳﺦﮔوﯾﯽ ﺑﮫ ﭘرﺳشھﺎی ﺷﻣﺎ درﺑﺎره
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﮐروﻧﺎ اﺧﺗﺻﺎص ﻣﯽدھﻧد.

اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره ﺗﯾمھﺎی ﺳﯾﺎر واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون را از ﮐﺟﺎ ﻣﯽﺗواﻧم درﯾﺎﻓت ﮐﻧم؟
ﻣﺣلھﺎ و زﻣﺎنھﺎی دﻗﯾﻖ و ﻧﯾز اطﻼﻋﺎت ﺑﮫروز ﺷده درﺑﺎره ﺧدﻣﺎت ﺗﯾمھﺎی ﺳﯾﺎر را ﻣﯽﺗواﻧﯾد در اﯾﻧﺗرﻧت در وﺑﺳﺎﯾت
 www.impfung-leipzig.deدرﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.

ﺗﻠﻔﻦ اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺳﯿﺎر در ﻻﯾﭙﺰﯾﮓ

0800 0 161 161
ﺑﯽﻧﺎم و راﯾﮕﺎن

www.impfung-leipzig.de

