
 

Koronadan korunma aşılarınız 

  

Sevgili vatandaşlar, 

  

Corona, bir bütün olarak toplum için özel zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Aşılama 

olasılığı, COVID-19'dan kaynaklanan ciddi hastalıkları ve ölümleri olabildiğince 

azaltmak için önemli bir adımdır. Aşının size hiçbir maliyeti yoktur. 

Saarland'da başlangıç itibarıyla sınırlı sayıda aşı dozu bulunduğundan, öncelikle 80 

yaşın üzerindeki insanlar ile huzurevi ve huzurevi sakinleri aşılanacaktır. Huzurevleri 

ve huzurevleri dışındaki kişiler için aşı, Saarbrücken, Saarlouis ve Neunkirchen'deki 

aşılama merkezlerinde yapılacaktır. Aşılama iki bölümden oluşur. Bu nedenle her 

zaman iki randevu verilir (birinci ve ikinci aşılama). 

Birçoğunuzun zaten randevu aldığını veya bekleme listesinde olduğunun 

farkındayım. Ancak durum böyle değilse, 0 68 1/501 44 22 veya 0800 999 15 99 

numaralı telefonu arayarak veya www.impfen-saarland.de web sitesi aracılığıyla 

bekleme listesinde kaydınızı yaptırabilirsiniz. 

Bazılarınızın muhtemelen İnternet erişimi olmadığından, aşağıda telefonla nasıl kayıt 

olunacağı açıklanmaktadır. Aile üyeleriniz veya komşularınız varsa, onlardan size 

yardım etmelerini isteyin. Ayrıca doktorunuzla aşı hakkında konuşmanızı tavsiye 

ederim. 

 

Eğer telefonla randevu almak istiyorsanız, bir seçim menüsüne geleceksiniz. 

Üç seçenek vardır: 

• 1 Numara: Corona konusundaki cevaplar 

• 2 Numara: Aşılama ile ilgili cevaplar 

• 3 Numara: Aşı kaydı 

Kendinize veya bir yakınınıza randevu almak için lütfen 3‘e basın ve telefondaki 

talimatları takip edin. 

Mutlaka 80 yaşın üzerindeki insan grubuna ait olduğunuzu belirtin. Ayrıca hangi aşı 

merkezinden randevu almak istediğinizi de seçmelisiniz. Tüm aşılama merkezleri 

engelsizdir. 

Randevu almak için aşağıdaki bilgiler gereklidir:  

Isim, doğum tarihi, cinsiyet, adres, telefon numarası ve varsa: e-posta adresi 

Randevu alınır alınmaz size bir rezervasyon onayı gönderilecektir. Bu, 

seçtiğiniz iletişim yöntemi kullanılarak yapılır, yani SMS, e-posta veya posta 

yoluyla (rezervasyon, SMS veya e-postada verilen İnternet adresi aracılığıyla tekrar 

onaylanmalıdır). 

Randevular, mevcut aşı miktarına ve aşılama merkezlerinin kapasitesine bağlıdır. Bu 

nedenle, bir çift randevu almanız (birinci ve ikinci aşılama) biraz zaman alabilir. 

Randevuya uyamazsanız, yukarıdaki telefon numaralarından veya web sitesinden 

yeniden rezervasyon talebinde bulunabilirsiniz. 



 

Aşılama ile ilgili genel bilgiler 

Aşı için lütfen yanınızda getirin: 

• Kimlik kartı 

• Sigorta kartı 

• Aşı belgesi 

• Randevu onayı (onay mektubu, yazdırılmış e-posta veya akıllı telefonunuzdaki 

SMS) 

Aşılama yetkisi olan tüm kişiler, engelsiz aşılama merkezlerine kadar refakat 

edilebilir. Tesis bünyesinde kiralık tekerlekli sandalyeler mevcuttur. 

Aileniz veya arkadaşlarınız aracılığıyla aşı merkezine seyahatinizi kendiniz 

organize etme fırsatınız yoksa ve bakım ödeneği alıyorsanız, bakım destek 

noktası Völklingen aracılığıyla uygun bir ulaşım aracı bulma konusunda destek 

alacaksınız: Telefon: 0 68 98/13 -5555. Völklingen Şehri, aklınıza takılan her 

türlü soru için size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. Bize Pazartesi-

Cuma 08: 30-12: 00 saatleri arasında +49 68 98 / 13-4444 numaralı telefondan 

ulaşabilirsiniz. 

Aşılarınızdan sonra, aşı sertifikanız için bir aşı belgesi alacaksınız ve bu belge orada 

yapıştırılacaktır. Aşı belgeniz yoksa bunun yerine size aşı belgesi kağıt olarak 

verilecektir. 

  

Lütfen bu alanaktan yararlanın ve aşı olun. Sağlıklı kalın! 

 

En içten selamlarımla 

 

      

Christiane Blatt 

Büyükşehir Belediye Başkanı 


