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معلومات حول لقاح كورونا
www.rottenburg.de

سيداتي سادتي
في هذه االثناء يمكن البدء باللقاح ضد فيروس كورونا.و سيجهزمركز التلقيح الرئيسي
لتوبنغن و ضواحيها في قاعة الرياضات باول هورن ارينا في توبنغن .و قد بدا التلقيح
بتاريخ ٤.١.٢٠٢١
ان عملية التلقيح تتم تدريجيا حسب االولوية.كخطوة اولى يتم تلقيح اشخاص من بينهم من
اتمو  ٨٠سنة
مهم لكم
االستدعاء الشخصي غير متاح .
هذا يعني  ,انه عند اهتمامكم بالتلقيح عليكم ان تتكفلوبتحديد موعد معنا
عملية التلقيح ال تتم اال بموعد محدد  .إذ من الممكن القيام بذلك على الرقم  ١١٦١١٧او
الكترونيا على
منصة االنترنت
Baden-Württemberg.de (https://www.impfterminservice.de/impftermine).

هنا تتحصلون على كل المعلومات الخاصة بالتلقيح .كذلك االجابات عن اسالتكم تجدونها في
.الملف المرفق  .المعلومات المترجمة متوفرة على صفحة البلدية
www.rottenburg.de

ان كان لديكم إستفسارات حول المواعيد او تحتاجون مساعدة للتنقل الى توبنغن يمكنكم
التواصل معنا على الخط الخاص او على خدمة المساعدة الجوارية تحت الرقم :
٠٧٤٧٢١٦٥٤٠٧
Email : nachbarschaftshilfe@rottenburg.de

مع ان التلقيح ضد كورونا غير اجباري إال أن وزارة الصحة تنصح بذلك كما صرحت.
.وذلك لحمايتكم
تحياتي الودية

Stephan Neher

اسءلة و اجابات حول مركز التلقيح
)(Quelle: https://www.tuebingen-impfzentrum.de/

مواعيد االفتتاح ؟
يوميا من الساعة ٧ـ , ٢١خالل هذه الساعات يمكن لكم تحديد موعد تحت الرقم ١١٦١١٧
www.impfterminservice.de

كيف يتم التسجيل ؟
إن التسجيل ضروري للغاية  ,على الرقم  ,١١٦١١٧أو على التطبيق بنفس االسم او على
صفحة التسجيل
(https://www.impfterminservice.de/impftermine).

•

من ينتمي الى الفءة المعنية المذكورة اعاله  ,عليه بتحديد موعد معنا إذ ال يوجد
.إستدعاء شخصي
والن التلقيح يحتاج الى موعدين خالل  ٢١يوما  ,عليكم بتحديد موعد ثاني  .مهم جدا
حتى يتوفر اللقاح.كما عليكم ان تلتزمو باالجل المحدد الذي ال يتعدى  ٢١يوما
عند تحديد موعدي التلقيح تتحصلون على رقم سري متكون من  ١٢رقم .تحملونه معكم
.عند التلقيح
 .و ان كان هذا االمر معقدا على كبار السن فيستحسن إشراك االهل في تحديد المواعيد
.االشخاص المرافقون يحق لهم التواجد اثناء عملية التلقيح
هل مدخل مركز التلقيح ال يعيق الحركة ؟
نعم ،إن مركز التلقيح مناسب لذوي اإلعاقة ,كحجرة التلقيح التي تتسع للكراسي المتحركة.
ايضا وجود عدد محدود من الكراسي المتحركة في المكان
ما يجب االنتباه اليه ؟ماهي الملفات الواجب إحضارها ؟
رجاء ا القدوم فقط عند الموعد .اذا كنتم في حالة جيدة .عند الحاجة المرافقة مسموحة.كما ان
إرتداء الكمامة واجب
إحضروا معكم
الرقم السري المتحصل عليه عند تحديد الموعد
بطاقة الهوية او جواز السفر بعد إستشارة مركز التلقيح يكفي ايضا شهادة الميالد ،شهادة
السياقة او بطاقة التأمين وهذا في حالة عدم توفر بطاقة الهوية
بطاقة التأمين ( تأمين قانوني)
دفتر التلقيح
إذا امكن  ،ورقة المعلومات مملو ءة
هل ادفع ثمن التلقيح في عين المكان ؟
ال  ،التلقيح ال يعتمد على وضعية الشخص الذي له تأمين و هو مجاني ،المهم ان ال تنسو
بطاقة التأمين

