
 حملة تطعيم لمكافحة وباء كورونا

 

 أعزائي المواطنين

 

ككل ولفئات معينة  للمجتمع كورونا نواجه تحديات جديدة وباء بسبب

للسيطرة على عواقب  مهمة تعد إمكانية التطعيم خطوة .بشكل خاص

 .الفيروس

 

 .ال يكلفكم شيئا مجاني التطعيم

 

في  حالًيا المتاحةنظًرا لوجود عدد محدود فقط من جرعات التطعيم 

سارالند ، فإن الخطوة األولى هي تطعيم األشخاص الذين تزيد  مقاطعة

دور رعاية و المسنينالمقيمين في دور األشخاص  عاًما و 80أعمارهم عن 

 المسنين.

 

رعاية المسنين ودور  دورم األشخاص الذين يعيشون خارج يتم تطعي 

ساربروكن وسارلويس في المسنين في ما يسمى بمراكز التطعيم 

 :ذلك على مرحلتين و ونيونكيرشن

 

إعطاء موعدين يتم دائًما من جزأين. لذلك تطعيم واحديتكون  

 )التطعيم األول والثاني(.

 

بالفعل في قائمة  موعًدا أو مسجل أدرك أن العديد منكم قد حدد

إمكانية  ملديك، االنتظار. ولكن إذا لم يكن األمر كذلك حتى اآلن

بالهواتف االتصال  لترتيب مكان على قائمة االنتظار عن طريق االتصال
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ي استخدام االتصاالت ف  ربما ليس لديه خبرةًرا ألن البعض منكم ظن

ي يصف كيفية التسجيل عبر ، فإن ما يل ))االنترنيتاإللكترونية

 الهاتف.

. أوصي أيًضا المساعدةمنهم  اطلبوا،  أقارب أو جيران مكان لديك إذا

 .العام حول التطعيم مبالتحدث إلى طبيبك

 

 عند االتصالصلون ستفعبر الهاتف، موعد إذا لديكم الرغبة في حجز 

 .إلى قائمة  االختيار

 

 :هناك ثالثة خيارات

 

 أجوبة حول موضوع كورونا: 1رقم  •

 التطعيم موضوع : أجوبة حول2رقم  •

 للتطعيمالتسجيل : 3رقم  •

 

واتباع  3بالرقم  ، يرجى االتصالألقاربكم أو  لكملحجز موعد 

 التعليمات الموجودة على الهاتف.

 

إلى مجموعة األشخاص الذين تزيد  أنكم تنتمونإلى  وايجب أن تشير

عليكم أيضًا اختيار مركز التطعيم الذي عاًما. يجب  80أعمارهم عن 

 .في تحديد موعد للتطعيم ترغبون به

 

 .جميع مراكز التطعيم خالية من العوائق



 إلى المعلومات التالية: تحتاجونلحجز موعد ، 

 

، وعنوان ، ورقم الهاتفلجنس ، والعنوان، وا، وتاريخ الميالداالسم

 .لديكمالبريد اإللكتروني إذا كان 

 

يتم ذلك  .الحجزتأكيد تتلقون، سوف بمجرد أن يتم حجز الموعد

،أي عن طريق الرسائل  اخترتموهاباستخدام طريقة االتصال التي 

)يجب تأكيد الحجز  القصيرة أو البريد اإللكتروني أو البريد العادي

سالة النصية القصيرة  مرة أخرى عبر عنوان اإلنترنت الوارد في الر

 .اإللكتروني(أو البريد 

 

المواعيد على كمية اللقاح المتوفرة وسعة مراكز  إعطاءيعتمد 

أحد  تتلقونلذلك قد يستغرق األمر بعض الوقت قبل أن  . التطعيم

  .الموعدين )التطعيم األول والثاني(

 

الحجز عبر  تغييرطلب  يمكنكممن االحتفاظ بالموعد ،  تتمكنواإذا لم 

 .الموقع اإللكتروني عبر أعاله أوأرقام الهواتف المذكورة 
 

 معلومات مهمة حول التطعيم
 

 للتطعيم يرجى إحضار:

 

 البطاقة الشخصية• 

 بطاقة التأمين الصحي • 

 )إذا كان لديكم (التطعيم دفتر• 

تأكيد الموعد )خطاب التأكيد أو البريد اإللكتروني المطبوع أو • 

 الرسائل القصيرة على هاتفك الذكي(

 

مرافقة جميع األشخاص المصرح لهم بالتلقيح إلى مراكز  يمكنكم

يمكن أيضًا استعارة الكراسي  هناك التطعيم الخالية من العوائق.

 .المتحركة

 

لبدل  ونمتلقي مصعوبة في الوصول إلى مركز التطعيم وكنت وجدتمإذا 

الحصول على دعم في العثور على وسيلة نقل مناسبة  مكنكمفي ،الرعاية

 5555 06898/13الهاتف:  :رعاية مدينة فولكلينغنمركز عبر 

  

. مفي أي أسئلة أخرى قد تكون لديك ميسعد مدينة فولكلينجن مساعدتك

صباًحا  8:30ن اإلثنين إلى الجمعة من الساعة التواصل معنا م ميمكنك

 444 406898/13: التالي ظهًرا على الرقم 12:00حتى 

 

، مبك التطعيم الخاص دفترلشهادة تطعيم  ونبعد التطعيمات ، ستتلق

 ونتطعيم ، فستحصل دفتر موالتي ستظل عالقة هناك. إذا لم يكن لديك

 .تطعيم على شكل ورقيعلى شهادة 

 

 .يرجى االستفادة من العروض 

 

 مع أطيب التحيات والبقاء بصحة جيدة

  

 

 

 تبل نكريستيا

 العمدة األعلى



 


