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لونبورج 25 ،يناير 2021
لقاحات كورونا لألشخاص بداية من  80عا ًما:
المواعيد في مركز لقاحات كورونا في لونبورج

المواطن المحترم ،المواطنة المحترمة،
ثيرا إلى
تحدد جائحة كورونا نمط حياتنا اليومية منذ عام تقريبًا .فقد قللنا من اتصالنا بالناس ،وصرنا نرتدي الكمامات ويجب علينا االنتباه ك ً
الكثير من األشخاص اللقاحات ،يمكننا وقف الفيروس .وبهذا تصبح
بعضنا البعض .وتحمل لقاحات كورونا األمل معها اآلن :إذا تلَّقى
ُ
كثيرا ،ممكنةً مرة ً أخرى.
المقابالت ،التي نفتقدها ً
يبلغ عمرك  80عا ًما أو أكثر أو تصل قريبًا إلى عمر  80عا ًما .أنت بالتالي من الفئة األولى من األشخاص الذين يمكن تطعيمهم في ألمانيا.
ومن المتوقع أن يقدم مركز لقاحات كورونا في لونبورج مواعيدًا للتلقيح بدايةً من فبراير  .2021وأدعوكم لالستفادة من هذه اإلمكانية .ألن
هذا يساهم في حمايتكم وحماية األشخاص المتواجدين في محيطكم .والتطعيم مجاني لكم.
يمكنكم االتفاق على موعد للتطعيم بداية من  28يناير  2021أو إدراج أنفسكم على قائمة االنتظار .وهناك إمكانيتان لهذا :إما بالهاتف أو
عبر اإلنترنت.
يمكنك التواصل عبر الخط الساخن للتطعيم في والية ساكسونيا السفلى عبر
الهاتف  - 08009988665االتصال مجاني.
أيام االثنين حتى السبت من الساعة  08:00حتى 20:00
إذا لم تكن هناك مواعيدٌ متوفرة ،يمكنك إدرا ُج اسمك على قائمة االنتظار.
يمكن االتفاق على موعد عبر اإلنترنت عبر الرابط .www.impfportal-niedersachsen.de
هل تحتا ُج إلى المساعدة في االتفاق على موعد أو في الذهاب إلى مركز اللقاحات؟ إذا لم تتمكن األسرة أو األقارب من مساعدتك ،تقدِّم
بلدياتُنا المساعدة لك .ويمكنك معرفة المزيد من المعلومات من الخطاب ال ُمرفق.
لكن يجب عليك معرفة شيء واحد :لن يتوفر في البداية إال القليل من مواعيد التطعيم .والسبب في هذا هو وجود لقاحات قليلة للغاية في
الوقت الحالي .لهذا نرجو منك التحلي بالصبر  -ربما يجب انتظار الموعد لبضع أسابيع .ومن المتوقع توفُّر المزيد من مواعيد التطعيم
خالل فصل الربيع.
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وقد جمعنا لك أهم األسئلة واإلجابات بخصوص مركز لقاحات كورونا والتطعيمات في دائرة لونبورج في ورقة معلومات .وهي مرفقة مع
هذا الخطاب ،وكذلك قائمة بالبلديات وعروض المساعدة التي تقدمها.
وبالتالي ،نرجو منك المشاركة وتلقي لقاح فيروس كورونا .أتمنى لك كل خير في الفترة المقبلة  -والتمتع بصحة جيدة!
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