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Lüneburg, 25 Ocak 2021 
 

 

80 yaşından itibaren kişiler için koronavirüs aşısı: 

Lüneburg'daki Koronavirüs Aşı Merkezi'ndeki randevu tarihleri 

 

 

Değerli vatandaşlarımız, 

 

neredeyse bir yıldır koronavirüs pandemisi günlük yaşamımızı belirliyor. Temaslarımızı azalttık, 

maske takıyoruz ve birbirimize karşı çok daha saygılı olmalıyız. Koronavirüs aşıları artık ümit 

veriyor: Eğer çok sayıda insan aşı olursa, virüsü durdurabiliriz. Bu sayede, çok özlediğimiz 

buluşmalar da tekrar mümkün olacak. 

 

80 yaş veya üzerindesiniz ya da kısa süre içerisinde 80. doğum gününüzü kutlayacaksınız. O 

zaman siz de Almanya'da aşılanabilecek birinci insanlara dahilsiniz demektir. Lüneburg'daki 

Koronavirüs Aşı Merkezimiz tahminen ilk olarak Şubat 2021'de aşılama için randevu tarihleri 

vermesi bekleniyor. Sizi bu fırsattan yararlanmaya davet ediyorum. Çünkü kendinizi ve 

çevrenizdeki diğer insanları ancak bu şekilde korursunuz. Aşılama sizin için ücretsizdir. 

 

28 Ocak 2021 tarihinden itibaren bir aşı randevusu alabilir veya kendinizi bekleme listesine 

aldırabilirsiniz. Bunu yapmanın iki yolu vardır: telefonla veya internet üzerinden. 

 

Aşağı Saksonya Eyaleti'nin aşı danışma hattına ulaşabileceğiniz 

Telefon 0800 9988665 - Aramalar ücretsizdir 

Pazartesi – cumartesi günleri 08.00 – 20.00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz 

Boş randevu tarihleri yoksa, kendinizi bekleme listesine aldırabilirsiniz. 

 

İnternet üzerinden randevu alma, www.impfportal-niedersachsen.de adresinden yapılabilir. 

 

Randevu almak veya koronavirüs aşı merkezine gitmek için yardıma mı ihtiyacınız var? 

Aileniz veya tanıdıklarınız size destek olamıyorsa, belediyelerimiz size yardım sunmaktadır. Bu 

konuda daha fazla bilgiyi ekteki mektupta bulabilirsiniz. 
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Bir şeyi bilmeniz gerekir: Başlangıçta sadece az sayıda aşı randevusu verilecektir. Bunun 

sebebi, şu anda sadece çok az koronavirüs aşısı olmasıdır. Bu nedenle, lütfen biraz sabırlı olun 

- randevu için birkaç hafta beklemeniz gerekebilir. İlkbahar mevsimi içerisinde muhtemelen 

önemli ölçüde daha fazla aşı randevusu mevcut olacaktır. 

 

Lüneburg İlçesi'nin Koronavirüs Aşı Merkezi ve aşılama ile ilgili önemli soru ve cevapları sizler 

için bir bilgilendirme broşüründe özetledik. Belediyenizin sağladığı yardım hizmetlerine genel bir 

bakışla birlikte bilgilendirme broşürü bu mektubun ekindedir. 

 

Öyleyse, siz de katılın ve koronavirüse karşı aşı olun. Önümüzdeki dönem için sizlere en iyi 

dileklerimi sunuyorum - sağlıklı kalın! 

 

Saygılarımla 

 

Jens Böther 

Lüneburg İlçesi Kaymakamı 

 

 

 


