KORONAVİRÜS AŞI MERKEZİ
Sorular ve cevaplar
Lüneburg
Lüneburg'daki Koronavirüs Aşı Merkezi'nin girişi

Randevu alın, aşınızı yaptırın
İlk önce 80, daha sonra 70 yaşından itibaren
olan kişilere aşı yapılacak. İlçe yönetimi,
eğer bir randevu alabileceklerse bu hedef
gruplara mektup yazar.
Telefon veya internet ile kayıt yaptırma
Telefon ile şu numaradan 0800 9988665
Pazartesi – cumartesi günleri 08.00 – 20.00
saatleri arasında

Veya internette şu adresten:
www.impfportal-niedersachsen.de
Bu bilgileri hazırda bulundurun:
• Doğum tarihiniz ve yaşınız
• Hastalıklar veya önceden geçirilen
hastalıklar
• Adres
• Randevu takvimi
Bekleme listesi
Boş randevu tarihi yoksa, kendinizi bekleme
listesine aldırın. Bu durumda, boş bir
randevu olur olmaz geri aranırsınız.

Aşı için yanımda neleri getirmeliyim?
• Aşı randevusu onayı
• Kimlik kartı, sürücü belgesi veya diğer
resmi fotoğraflı belgeler
Varsa:
• Aşı karnesi
• Sağlık anketi ve onay formu
(doldurulmuş)
• ağır hastalıklarda
tıbbi rapor
Robert Koch Enstitüsü COVID-19 aşısını
neden öneriyor?
Dünya çapında hızla yayılan bir koronavirüs
pandemisi yaşıyoruz. COVID-19 hastalığı
özellikle yaşlılarda ciddi semptomlara ve
hatta ölüme neden olabilir. Aşı sayesinde
kendinizi ve başkalarını korursunuz.
Aşı için para ödemek zorunda mıyım?
Hayır, koronavirüs aşısı ücretsizdir.

İkinci aşılamaya ne zaman gitmem
gerekiyor?
Etkili bir koruma için iki aşı yapılması
gereklidir. Buna göre, en az 21 gün
arayla iki randevu alacaksınız.
Aile hekimimde de aşı yaptırabilir
miyim?
Hayır, koronavirüs aşıları şu anda
sadece Lüneburg Koronavirüs Aşı
Merkezi'ndeki ve gezici aşı ekiplerindeki
doktorlar tarafından yapılmaktadır.
Ancak, daha önceki hastalıklarınız ve
aşılarınız hakkında doktorunuzla
görüşebilirsiniz.
Çok hasta olduğum için artık evimden
dışarı çıkamıyorum.
Lütfen biraz daha sabredin. Muhtemelen
aile hekimlerinin de aşılama yapabileceği
yeni bir aşı onaylanıncaya kadar aşı
olamayacaksınız.

Koronavirüs aşı merkezine ulaşım
Zeppelinstraße, Lüneburg
Tabelaları takip edin!
Otopark kapının hemen
önündedir
5010 no.lu hat
Durak: Havalimanı
5100 no.lu hat
Durak: Lilienthalstraße

Kayıt yaptırdıktan sonra, posta veya e-posta
yoluyla yazılı bir randevu onayı
alırsınız. Randevuya gelirken bu onayı
yanınızda getirin.
Lütfen zamanında orada olun.
Bir refakatçi size eşlik edebilir.
Birlikte yaklaşık bir saat zaman
geçirirsiniz.

Kayıt yaptırma / Listeye yazılma
Lütfen koronavirüs aşı merkezine
varışınızda kayıt yaptırın.
Anket formu
Sağlık durumunuza ilişkin evrakları
ve onam formunu doldurursunuz
veya önceden doldurulmuş olarak
bunları yanınızda getirirsiniz.

Giriş

Aşı Merkezi

Doktor görüşmesi
Gerekirse,
aklınızdaki soruları burada
netleştirebilirsiniz.
Aşı
Her şey yolunda giderse,
aşı enjektörünü alırsınız.
Dinlenme molası
Dinlenme alanında en az 15 dakika
15 dakika kalırsınız. Sizin için bir sıhhiye
hizmeti hazır bulunmaktadır.
Sonraki randevu
2. aşı randevusunu unutmayın!

Harita: LGLN

Koronavirüs Aşı Merkezi
sahasında maske takma
zorunluluğu vardır
www.landkreis-lueneburg.de/corona
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Koronavirüs aşı merkezinde
aşılama şu şekilde gerçekleşir:

Lüneburg'daki
Koronavirüs
Aşı Merkezi
Bir aşı randevusu nasıl
planlanır
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