
 التطعيمات األساسية ضد كورونا

 

 التطعيمات الثانية ب مودرنا

 مساءً  4:00 -صباًحا  10:00يوليو . 11األحد ─إلى .  10من السبت 

 شتاكنفي               

السكني الكبير   يوليو ، سيكون هناك تطعيمات أساسية ضد كورونا مرة أخرى في المجمع 11إلى  10من 

فقط األشخاص الذين حصلوا بالفعل على . هذه المرة ، يتم تقديم التطعيمات الثانية  بموديرنا. هيرستراسة نورد 

 .مايو هم وحدهم المؤهلون لهذا التطعيم الثانيموعد لتلقي التطعيم التالي أثناء التطعيم الرئيسي  في شهر 

 

، يكون التطعيم الثاني ضروريًا  عند التطعيم بـموديرنا. مصنوعة من لقاحات شركة موديرنا, اللقاحات المستعملة

هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق تأثير جيد وحماية جيدة جًدا وموثوقة ضد اإلصابة . بعد أسابيع قليلة من األول

 .رونابالكو

 

 

 من يمكنه الحصول على التطعيم الثاني؟

 

 30 - 28)جميع األشخاص الذين تلقوا التطعيم األول مع موديرنا  في إطار حملة التطعيم األولى في شتاكن 

 (.مايو

 

 متى تأخذ التطعيمات؟

 

 4:30صباًحا حتى  9:30، من الساعة ( يوليو)تموز  11واألحد ( يوليو)تموز  10التطعيمات يومي السبت 

 .مساءً 

 .يرجى الرجوع إلى التاريخ المقترح في خطاب الدعوة لتجنب طوابير االنتظار الطويلة
 

 

 أين تأخذ التطعيمات؟

 

 .Räcknitzer Steig 12: المدخل. صالة األلعاب الرياضية في مدرسة كريستيان مورجينسترن

 .FFP2يجب عليكم ارتداء قناع . نتظارأن تطولإليرجى مالحظة أنه من الممكن لفترات ا

 ا الذي يجب عليكم إحضاره؟م

 

إذا أمكن ، يرجى إحضار خطاب الدعوة للموعد الثاني . يجب عليكم إحضار هويتكم أو شهادة التسجيل بالبلدية

باإلضافة إلى ذلك ، يرجى التأكد من حصولكم على دفتر التطعيم الخاصة بكم حتى تتمكنوا من تسجيل . معك 

 .م هناكالتطعي



 

 أين يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات؟

 

قبل كل تطعيم . في المراكز ، يمكنكم الحصول على معلومات حول التطعيمات والكورونا من الموظفين واألطباء

 .يمكنكم أيًضا طرح جميع األسئلة الطبية هناك. ، هناك محادثة توضيحية مع الطبيب أو طبيبة
 

وعطلة  Spandauنأمل أن تكون المشاركة خالل عطلة نهاية األسبوع مماثلة  للمرة األولى ونتطلع إلى سكان 

 .نهاية أسبوع للتطعيم  مريحة كما كان الشأن خالل شهر  مايو

 

 

 معلومات مهمة في سطور

 

 ثاني تطعيم موديرنا

 

 يوليو 11-10السبت واألحد  مواعيد

9:30 - 16:30 

 

صالة األلعاب الرياضية في مدرسة كريستيان  التطعيماتمكان 

 Räcknitzer Steig 12: المدخل. مورجينسترن

 

 أهلية التطعيم

 

 التطعيم األول بموديرنا  في مايو في شتاكن

 

 شهادة التسجيل /الهوية  ما يتوجب إحضاره

 خطاب دعوة

 بطاقة التطعيم

 

 

 سئلة المتداولة حول التعليماتألا

 الحضور للموعد فماذا افعل؟ ال استطيع

 

يمكنكم ترتيب . يوليو 11إلى  10لسوء الحظ ، نحن نقوم بالتطعيم فقط في عطلة نهاية األسبوع من 

اتصلوا بالخط )التطعيم الثاني من خالل طبيب األسرة أو من خالل مركز التطعيم 

 (.3090282200الساخن

 

 لقد فقدت خطاب الدعوة الخاص بي ، ماذا أفعل؟

 

 .يرجى إحضار وثائق الهوية وشهادة التطعيم الخاصة بك معك 

 . نظًرا ألنه تم تسجيلك إلكترونيًا أثناء التطعيم األول ، فهذا دليل لنا 

 



 هل يمكنني إعادة تحديد موعد خالل عطلة نهاية األسبوع للتطعيم؟

 .يرجى االلتزام بموعدك ، التأجيالت ممكنة فقط إلى حد محدود

 

 

 ماذا افعل؟. ادة التطعيم الخاصة بيلقد فقدت شه

 

إذا لم تتمكنوا من العثور عليه ، فستظل . شهادة التطعيم األصلية هي بالطبع أفضل دليل على التطعيمات

 .تأكواد من إحضار وثائق الهوية معكم. يتم تطعيمكم هنا وستتلقون شهادة تطعيم مؤقتة

 

 هل يمكنني إحضار شخص معي؟

 

 .إلى شخص ما لمرافقتكم نعم ، إذا كنتم بحاجة

 

 لم أستطع الحضور في مايو ، هل يمكنني الحصول على التطعيم اآلن؟

 

 .لقد كانت حملة لمرة واحدة في مايو ، ونحن اآلن نقدم التطعيمات الثانية فقط. لالسف ال

اتصل بالخط الساخن )للحصول على لقاح ، يمكنك االتصال بطبيب األسرة أو مراكز التطعيم في برلين 

030-90 28 22 00.) 
 

 هل يمكنني الحصول على لقاح مختلف؟

 

ر من طبيب يمكنك الحصول على لقاح آخ. لقاح موديرنا هو الوحيد المتاح لنا في نهاية هذا األسبوع

 (.00 22 28 90-030اتصل بالخط الساخن )األسرة أو من مراكز التطعيم في برلين 

 

 جونسون مرة أخرى؟ هل سيتم التطعيم بلقاح

 

يمكنك الحصول على لقاح آخر من طبيب . لقاح موديرنا هو الوحيد المتاح لنا في نهاية هذا األسبوع

 (.00 22 28 90-030اتصل بالخط الساخن )األسرة أو من مراكز التطعيم في برلين 


