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Rumänisch 

Împreună împotriva Corona – echipaje mobile de vaccinare din Leipzig 

Vaccinați fără programare direct în districtul dvs. 

Într-un proiect comun, orașul Leipzig, Crucea Roșie Germană (RDC) și întreprinderea municipală 

Leipzig / Engelsdorf (KEE) facilitează accesul la vaccinul anti corona pentru persoanele din diferite 

părți ale Leipzigului. 

Alăturați-vă nouă! Vaccinați-vă începând cu data de 22.07.2021. Protejați-vă pe dumneavoastră, 

familia dumneavoastră și mediul înconjurător de consecințele unei infecții cu Covid-19. 

Când și unde se efectuează vaccinarea? 

Prima vaccinare:   22.07. – 18.08.2021 

A doua vaccinare:  12.08. – 08.09.2021  

Fără programare! 

Locații pentru vaccinare 

• Anger-Crottendorf 

• Gohlis 

• Grünau 

• Paunsdorf 

• Reudnitz 

• Stötteritz 

• Volkmarsdorf / Neustadt-Neuschönefeld 

• Centru-Vest 

Locațiile exacte și timpul de vaccinare pot fi găsite la www.impfung-leipzig.de. 

Ce trebuie adus pentru vaccinare? 

• Document personal (carte de identitate, pașaport, carte de identitate) 

• Card de asigurări sociale de sănătate 

• Certificat de vaccinare 

• Alte documente importante, cum ar fi un pașaport cardiac, un card de diabet sau o listă de 

medicamente 

  

http://www.impfung-leipzig.de/
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Numai dacă sunt disponibile: 

• Istoricul medical completat și formularul de consimțământ pentru 

vaccinarea împotriva COVID-19 

• Broșură informativă privind vaccinarea împotriva COVID-19 

Fișa de informații privind vaccinarea și fișa cu istoricul medical pot fi găsite în diferite limbi pe 

Internet, pe paginile Institutului Robert Koch (RKI) sau prin intermediul www.impfung-leipzig.de.  

De asemenea, veți primi ambele documente la fața locului de la echipele noastre mobile de 

vaccinare. 

Ce se vaccinează? 

Vaccinarea se efectuează cu vaccinul ARNm aprobat de BioNTech/Pfizer „Comirnaty” și vaccinul 

vectorial aprobat de Johnson & Johnson „COVID-19 Vaccine Janssen”. 

Informații suplimentare privind vaccinurile pot fi găsite în prospectele informative ale Institutului 

RKI. Profesioniștii instruiți din domeniul sănătății, precum și medicii de la fața locului, au nevoie de 

suficient timp pentru o informare cuprinzătoare și pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră 

cu privire la vaccinările anti coronavirus. 

Unde pot găsi mai multe informații despre ofertele echipelor mobile de vaccinare? 

Locațiile exacte și orele de funcționare, precum și alte informații actualizate privind ofertele 

echipelor mobile de vaccinare pot fi găsite pe internet la www.impfung-leipzig.de. 

 

 

 
TELEFON INFORMAȚII 

Ofertă de vaccinare mobilă în Leipzig  
0800 0 161 161 
anonim și gratuit 

www.impfung-leipzig.de 
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