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Якҷоя бар зидди Корона – гурӯҳҳои саёри  эмкунӣ дар Лайпсиг 

Эмкунӣ бе номнависии пешакӣ дар маҳали зист 

Мақомоти шаҳри Лайпсиг, Салиби сурхи Олмон ва Муассисаи комуналии Лайпсиг / 

Энгелсдорф дар як барномаи муштарак дастрасии аҳолиро ба ваксина бар зидди коронавирус 

дар ноҳияҳои гуногуни шаҳри Лайпсиг осон мегардонанд.  

Дар маъракаи эмкунӣ иштирок кунед!  Шумо метавонед оғоз аз санаи 22.07.2021 худро зидди 

короновирус эм кунед. Худро, оила ва наздикони худро аз оқибатҳои сироят бо ковид-19 ҳифз 

намоед. 

Кай ва дар куҷо эм кардан мумкин аст? 

Ваксинаи якум:   22.07. – 18.08.2021 

Ваксинаи дуюм:  12.08. – 08.09.2021  

Бе номнависи пешакӣ! 

Ҷойҳои эмкунӣ 

• Anger-Crottendorf (Ангер-Гроттендорф) 

• Gohlis (Голис) 

• Grünau (Грюнау) 

• Paunsdorf (Паунсдорф) 

• Reudnitz (Ройднитс) 

• Stötteritz (Штёттеритс) 

• Volkmarsdorf / Neustadt-Neuschönefeld (Фолкмарсдорф/Нойштадт-Нойшёнфелд) 

• Zentrum-West (Тсентрум-Вест) 

Ҷойҳои аниқи эмкуниро зери ин линк меёбед www.impfung-leipzig.de. 

Кадом ҳуҷҷатҳо барои эмкунӣ заруранд? 

• Ҳуҷҷати шахсӣ (аусвайс, паспорт, корти ID) 

• Корти суғуртаи тиббӣ 

• Паспорти эмкунӣ 

• Дигар ҳуҷҷатҳои муҳим, мисли ҳуҷҷатҳои касалии дил ё қанд, рӯйхати доруҳое, ки 

истеъмол мекунед 

  

http://www.impfung-leipzig.de/
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Агар дар даст дошта бошед: 

• Ҳуҷҷати духтурӣ дар бораи вазъи саломати ва розигӣ барои 

гирифтани ваксина зидди ковид-19, ки аз тарафи Шумо пур карда шудааст 

• варақаи иттилоотӣ дар бораи ваксина зидди ковид-19 

Варақаи ҳуҷҷати духтурӣ дар бораи вазъи саломати ва розигӣ барои гирифтани ваксина 

зидди ковид-19-ро бо забонҳои гуногун дар саҳифаи интернетии Институти ба номи Роберт 

Кох (RKI) зери  www.impfung-leipzig.de пайдо мекунед.  

Ин ду ҳуҷҷатро Шумо метавонед инчунин дар ҷои эмкунӣ аз кормандони гурӯҳи эмкунӣ 

дастрас намоед. 

Кадом ваксина эм карда мешавад? 

Бо ваксинаҳои дорои иҷозатнома, зери номи „Comirnaty” аз BioNTech/Pfizer дар асоси mRNA 

ва  „COVID-19 Vaccine Janssen” аз Johnson & Johnson дар асоси вектор эм карда мешавад. 

Маълумоти муфассалро дар бораи ваксинаҳо аз варақаи иттилоотии Институти ба номи 

Роберт Кох дастрас мекунед. 

Кормандони тиббӣ ва духтурон дар маҳали эмкунӣ бо Шумо муфассал сӯҳбат мекунанд ва ба 

ҳамаи саволҳои Шумо оиди ваксинаи зидди корона ҷавоб медиҳанд. 

Дар куҷо метавонед муфассал дар бораи гурӯҳҳои саёри эмкунӣ  маълумот пайдо 

намоед? 

Маҳалҳои аниқ ва вақтҳои аниқи эмкунӣ ва инчунин дигар маълумотҳои муҳим ва 

саривақтиро дар бораи гурӯҳҳои саёри эмкунӣ инҷо пайдо мекунед:  www.impfung-leipzig.de. 

 

 

 

ТЕЛЕФОН барои МАЪЛУМОТ 
Имконияти эмкунии саёр дар Лайпсиг 

0800 0 161 161 
ройгон ва аноним 

www.impfung-leipzig.de 

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

