Tigrinya

ብሓባር ኣንጻር ኮሮና – ክታበት ዝህባ ተንቀሳቐስቲ ጋንታታት ኣብ ላይፕሲግ
ብዘይ ቈጸራ ኽታበት ብቐጥታ ኣብ ከባቢኹም
ከተማ ላይፕሲግ፡ ቀይሕ መስቀል ጀርመን (DRK) ከምኡʼውን ኮማዊ ባዕለ ትካል ናይ ላይፕሲግ / ኤንገልስዶርፍ (KEE) ናይ ሓባር
ፕሮጀክት ብምድላው፡ ኣብ እተፈላለዩ ኸባቢታት ከተማ ላይፕሲግ ንዝነብሩ ሰባት መከላኸሊ ክታበት ኮሮና ብቐሊሉ ኸም ዝረኽቡ
ኽገብራʼየን።
ኣባና መጺኹም፡ ካብ ዕለት 22.07.2021 ኣብ ዝጅምር ዘሎ ጊዜ ክታበት ከም እትወስዱ ግበሩ። ካብ ሳዕቤናት መልከፍቲ ኮቪድ19 ንነብስኹምን ንስድራ ቤትኩምን ንኸባቢኹምን ተኸላኸሉ።
መዓስን ኣበይንʼዩ ኽታበት ዝውሰድ፧
ቀዳማይ ክታበት፦

22.07. – 18.08.2021

ካልኣይ ክታበት፦

12.08. – 08.09.2021

ቈጸራ ምሓዝ ኣድላዪ ኣይኮነን!

ክታበት ዝወሃበለን ቦታታት
•

ኣንገር-ክሮተንዶርፍ [Anger-Crottendorf]

•

ጎህሊስ [Gohlis]

•

ግርዩናው [Grünau]

•

ፓውንስዶርፍ [Paunsdorf]

•

ሮይድኒትስ [Reudnitz]

•

ሽትዌተሪትስ [Stötteritz]

•

ፎልክማርስዶርፍ / ኖይሽታት-ኖይሽዌነፈልድ [Volkmarsdorf / Neustadt-Neuschönefeld]

•

ሰንትሩም ቬስት [Zentrum-West]

ክታበት ዝወሃበሉ ቦታታትን ጊዜታትን ብልክዕ ንምፍላጥ፡ ኣብʼዚ ዝስዕብ ኣቲኹም ርኣዩ፦ www.impfung-leipzig.de.
ክታበት ኣብ እትወስድሉ ጊዜ ምሳኹም እንታይ ክትማልኡ ኣለኩም፧
•

ንመንነት ዝምልከት ወረቓቕቲ (ኣውስቫይስ / ወረቐት መንነት፡ ፓስፖርት)

•

ናይ መድሕን ጥዕና ካርድ

•

መዝገብ ክታበት (ቅድሚ ሕጂ ዝተወስደ ዘበለ ክታበት ዝተመዝገበሉ ብጫ ዝሕብሩ)

•

ካልኦት ኣድለይቲ ወረቓቕቲ ንኣብነት “Herzpass” (ኣድላዪ ውልቃዊ ሓበሬታ ዝሓዘ ሕማም ልቢ ንዘለዎም ዝወሃብ)፡ ናይ
ሽኮርያ ካርድ ወይ ሊስታ ዝውሰድ መድሓኒት
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እንተለኩም ጥራይ እተቕርብዎም፦
•

መከላኸሊ ኽታበት ኣንጻር ኮቪድ-19 (COVID-19) ብዝምልከት፡ ንዅነታት ቅድመ
ሕመም ንምጽራይ ዝግበር ኣናምነሲስን ንምኽታብ ፍቓድካ ዝገልጽን ዝተመልአ ሕክምናዊ መጠየቒ

•

ብዛዕባ መከላኸሊ ኽታበት ኣንጻር ኮቪድ-19 (COVID-19) ዘብርህ ሓባሪ ወረቐት

ብእተፈላለያ ቛንቋታት ብዛዕባ ኽታበት ዘረድእን ብዛዕባ ኣናምነሲስ ዝምላእን ወረቐት ኣብ ኢንተርነት ኣብ መርበብ ገጻት ናይ ሮበርትኮኽ-ኢንስቲቱት (RK) ወይ ድማ ብመገዲ www.impfung-leipzig.de ይርከብ።
ንኽልቲኡ ወረቐትʼውን ብኣካል ካብ ኢድʼተን ክታበት ዝገብራ ተንቀሳቐስቲ ጋንታታት ክትረኽብወን ዝከኣልʼዩ።

እንታይ ዓይነት ፈውሲʼዩ ዝኽተብ፧
ክታበት ፍቑድ ብዝኾነ ፈውሲ ኽታበት mRNA “ኮሚርናትይ” („Comirnaty”) ናይ ባዮቴክ/ፊትሳ (BioNTech/Pfizer)
ከምኡʼውን ፍቓድ ብዘለዎ ፈውሲ ኽታበት ቬክቶር „ኮቪድ-19 ቫክሲን ያንሰን” („COVID-19 Vaccine Janssen”) ይካየድ።
ብዛዕባ ዓይነታት ፈውሲ ኽታበት ዘረድእ ተወሳኺ ብሮበርት-ኮኽ-ኢንስቲቱት (RK) ኣብ ዝተዳለወ ሓባሪ ወረቓቕቲ ክትውከሱ
ትኽእሉ። ዕሉማት እኹል ጊዜ ወሲዶም ብሰፊሑ ከዘራርብኹምን ከብርህልኩምን ከምኡʼውን ብዛዕባ መኸላኸሊ ኽታበት ኣንጻር ኮሮና
ዘለኩም ንዘበለ ሕቶ ክምልስልኩም ብኣካል ኣብ ቦታ ኽታበት ድሉዋት ዝኾኑ ናይ ሕክምና ኺኢላታትን ሓኻይምን ኣለዉ።
ካልእ ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣገልግሎት ክታበት ዘቕርባ ተንቀሳቐስቲ ጋንታታት ኣበይ ይርከብ፧
ክታበት ዝወሃበለን ቦታታትን ጊዜታትን ንምፍላጥ ከምኡʼውን ብዛዕባʼተን ኣገልግሎት ክታበት ዝህባ ተንቀሳቐስቲ ጋንታታት መዓልታዊ
ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ ኢንተርነት ኣብʼዚ ዝስዕብ ተወከሱ፦ www.impfung-leipzig.de.

መስመር ሓበሬታ

ተንቀሳቓሲ ኣገልግሎት ክታበት ኣብ ላይፕሲግ

0800 0 161 161
ብስቱርን ብነጻን

www.impfung-leipzig.de
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