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Vietnamesisch 

Chung tay chống Corona – Các đội tiêm chủng cơ động tại Leipzig 

Tiêm chủng không cần lịch hẹn ngay tại phường của bạn 

Trong một dự án chung, thành phố Leipzig, Hội chữ thập đỏ (DRK) và Tổ chức địa phương Leipzig / 

Engelsdorf (KEE) sẽ tạo điều kiện cho mọi người tại các phường của thành phố Leipzig tiếp cận với 

tiêm chủng ngừa Corona. 

Bạn hãy cùng thực hiện với chúng tôi! Hãy đi tiêm chủng bắt đầu từ ngày 22.07.2021. Hãy bảo vệ 

bản thân, gia đình của bạn và những người xung quanh trước hậu quả của lây nhiễm Covid-19. 

Tiêm chủng ở đâu, lúc nào? 

Lần tiêm đầu tiên:   từ ngày 22.07. đến ngày 18.08.2021 

Lần tiêm thứ hai:  từ ngày 12.08. đến ngày 08.09.2021  

Không cần lịch hẹn! 

Những địa điểm tiêm chủng 

• Anger-Crottendorf 

• Gohlis 

• Grünau 

• Paunsdorf 

• Reudnitz 

• Stötteritz 

• Volkmarsdorf / Neustadt-Neuschönefeld 

• Zentrum-West 

Bạn tìm thấy thông tin về địa điểm và thời gian tiêm chủng trên trang web www.impfung-

leipzig.de. 

Cần mang theo những gì đến nơi tiêm chủng? 

• Giấy tờ tùy thân (chứng minh thư, hộ chiếu, thẻ căn cước) 

• Thẻ bảo hiểm y tế 

• Sổ tiêm chủng 

• Những giấy tờ quan trọng khác ví dụ như giấy xác nhận bệnh tim, bệnh tiểu đường hoặc 

danh sách thuốc bạn đang uống 
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Chỉ khi bạn đã có sẵn: 

• Bản kê khai bệnh sử và bản ký đồng ý tiêm chủng ngừa COVID-19 

• Bản thông tin hướng dẫn về tiêm chủng ngừa COVID-19 

Bạn tìm thấy mẫu đơn hướng dẫn về tiêm chủng và kê khai bệnh sử bằng nhiều thứ tiếng khác nhau 

trên internet tại trang web của Viện Robert-Koch (RKI) hoặc tại trang web www.impfung-leipzig.de.  

Bạn cũng có thể nhận được cả hai loại giấy tờ này tại địa điểm tiêm chủng từ các đội tiêm chủng cơ 

động của chúng tôi. 

Tiêm chủng với loại vắc xin nào? 

Vắc xin mRNA „Comirnaty” của BioNTech/Pfizer đã được cấp phép và vắc xin vector „COVID-19 Vac-

cine Janssen” của Johnson & Johnson đã được cấp phép sẽ được dùng để tiêm chủng. 

Bạn có thể tìm thấy những thông tin khác về vắc xin trên các trang hướng dẫn của Viện RKI. Đội ngũ 

nhân viên y tế đã qua đào tạo cũng như các bác sĩ tại địa điểm tiêm chủng sẽ dành đủ thời gian cho 

một cuộc nói chuyện hướng dẫn bao quát và giải đáp những thắc mắc của bạn về tiêm chủng ngừa 

Corona. 

Tìm thấy những thông tin khác về các dịch vụ của các đội tiêm chủng cơ động ở đâu? 

Bạn có thể tìm thấy địa điểm và thời gian hoạt động cụ thể cũng như những thông tin cập nhật hàng 

ngày về các dịch vụ của các đội tiêm chủng cơ động trên internet tại trang web www.impfung-

leipzig.de. 

 

 

 
SỐ ĐIỆN THOẠI THÔNG TIN 

Phục vụ tiêm chủng cơ động tại Leipzig  
0800 0 161 161 

ẩn danh & miễn phí 
www.impfung-leipzig.de 
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