مركز لقاحات كورونا
أسئلة وإجابات
لونبورج
المدخل إلى مركز لقاحات كورونا في لونبورج

ي التوجه لتلقي التطعيم الثاني؟
متى يجب عل ّ
هناك ضرورة لتلقي اللقاح مرتين من أجل حماية فاعلة من
ي
الفيروس .وبالتالي تحصل على موعدين بفاصل زمن ّ
قدره  21يو ًما.

ي إحضاره معي عند تلقي اللقاح؟
ما الذي يجب عل ّ
 تأكيد موعد التطعيم بطاقة الهوية أو رخصة القيادة أو غيرها من الوثائق التيتحتوي على صورة ضوئية
عند التوف ُّ ر:
 بطاقة اللقاحات استبيان صحي وتصريح بالموافقة ( معبأ البيانات) شهادة طبية عند وجودأمراض خطيرة

قادرا على مغادرة شقتي ألنني مريضٌ للغاية.
لم أعد ً
نرجو التحلي ببعض الصبر .من المتوقع أال تتمكن من
تلقي اللقاح إال بعد الموافقة على لقاح جديد يمكن أن يعطيه
لك طبيب األسرة.

لماذا ينصح روبرت كوخ بتلقي لقاح كوفيد  19؟
يواجه العالم بأسره جائحة فيروس كورونا الذي ينتشر بشدة .
ومن الممكن أن يسبب فيروس كورونا كوفيد  19أعراضًا
شديدة لدى كبار السن وقد يؤدي إلى الموت  .ومن خالل
التطعيم تحمي نفسك واآلخرين .

هل يمكنني تلقي اللقاح من طبيب األسرة الخاص بي؟
ال ،ال يقوم بإعطاء التطعيمات ضد فيروس كورونا في
الوقت الحالي سوى األطباء في مركز لقاحات كورونا في
لونبورج وفرق اللقاحات المتنقلة .لكن يمكنك الحديث مع
طبيبك عن األمراض السابقة وعن التطعيم.

ي دفع ثمن التطعيم؟
هل يجب عل ّ
ال ،تطعيم كورونا مجاني .

الحصول على موعد ،تلقي اللقاح
سيتم في البداية تلقيح األشخاص بداية من  80عا ًم ا ،ثم
األشخاص بداية من  70عا ًم ا  .تخاطب الدائرة هذه الفئات عندما
تتوفر إمكانية االتفاق على موعد .

التسجيل عبر الهاتف أو اإلنترنت
هاتفيًا عبر الرقم 08009988665
االثنين حتى السبت من الساعة 20:00 – 08:00
أو عبر اإلنترنت عبر الرابط:
www.impfportal-niedersachsen.de
جهز المعلومات التالية :
-

تاريخ الميالد والع ُمر
األمراض الحالية أو السابقة
العنوان
جدول المواعيد
قائمة االنتظار

إذا لم يكن هناك موعدٌ متوفر ،يمكنك طلب إدراج اسمك على
قائمة االنتظار .وسوف يتصلون بك بمجرد توفُّ ر موع د .

الطريق إلى مركز لقاحات كورونا

هكذا يسير التطعيم في مركز لقاحات كورونا:

Zeppelinstraße, Lüneburg
اتبع الالفتات!
مكان الركن أمام الباب مباشرة

ي بالموعد سواء بالبريد
تحصل بعد التسجيل على تأكي ٍد كتاب ّ
العادي أو اإللكتروني .يجب أن تحضر هذا التأكيد معك في
الموعد.

الخط 5010
المحطة Flugplatz :
الخط 5100
المحطة Lilienthalstraße :
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مركز لقاحات كورونا
في لونبورج
هكذا تتفق على موعد تطعيم

نرجو الحضور في الموعد المحدد.
يمكن أن يحضر مرافق معك.
نرجو توفير ساعة من وقتك تقريبًا لهذا.

التسجيل
نرجو تسجيل نفسك عند الوصول في
مركز لقاحات كورونا.
استبيان
نرجو تعبئة المستندات التالية عن حالتك الصحية
وكذلك تصريح الموافقة وإحضارها معك كاملة
البيانات.

المدخل

مركز اللقاحات
مقابلة الطبيب
عند الضرورة ،يمكنك هنا توضيح االستفسارات
التي تحتاج إلى إجابة.
التطعيم
إن تم كل شيء على ما يرام ،تحصل على حقنة
لقاح كورونا.

خريطةLGLN :

يجب ارتداء الكمامة في محيط مركز لقاحات
كورونا
www.landkreis-lueneburg.de/corona
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ر
استاحة
تظل لمدة  15دقيقة على األقل في مكان االستراحة.
تتوفر خدمة طبية لك.
 15دقيقة
الموعد التال
نرجو التفكير في موعد التطعيم الثاني!

