
 

 

 اطالعات مربوط بھ ناحیھ ویتموند درباره واکسیناسیون کرونا  ۱
 

 

 

 

 

 

 تواند واکسن کرونا دریافت کند؟ چھ کسی می
توانند واکسن دریافت کنند. برای کودکان زیر  کنند، می ، ھمھ افراد باالی دوازده سال کھ در آلمان زندگی می۲۰۲۱ژوئن  ۷از تاریخ 

 نیز بھ زودی قرار است واکسن ارائھ شود.دوازده سال 

 چرا باید واکسن کرونا دریافت کنم؟ 
 کنید.تان و ھمھ افراد دیگر را در برابر عفونت محافظت می کنید، خود، خانوادهھنگامی کھ واکسن دریافت می  •
 گیر.  ھمھمثل زمان پیش از بیماری   -مان بتواند دوباره بھ حالت عادی برگردد کنید زندگیکمک می   •
توانند افراد واکسینھ شده دارای مزایای زیر ھستند: آنھا برای مثال بھ نشان دادن نتیجھ تست کرونا نیاز ندارند و بھ راحتی می   •

 سفر کنند. 

 آیا واکسیناسیون خطرناک است؟
 اند. اگر تردیدی دارید، باید با پزشک عمومی خود صحبت کنید.واکسن، از نظر سازگاری، ایمنی و موثر بودن کنترل شدهمواد 

 آیا دریافت واکسن اجباری است؟
 کند واکسن دریافت کنید. واکسیناسیون اختیاری است. ولی ناحیھ ویتموند بھ شما توصیھ می 

 واکسیناسیون پرداخت کنم؟ آیا باید مبلغی را برای  
 واکسیناسیون رایگان است. 

 توانید در اینجا پیدا کنید: اطالعات بیشتر بھ چندین زبان را می 

 
 

ھای انگلیسی، عربی، ترکی  با وزارت فدرال بھداشت آلمان تماس بگیرید. بھ زبان   ۰۸۰۰  ۰۰۰۸۳۷اگر پرسشی دارید، با شماره رایگان  
 کنید.  توانید صحبتو روسی نیز می
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اطالعات مربوط بھ ناحیھ ویتموند درباره واکسیناسیون کرونا   ۲

 نویسی کنم؟توانم برای واکسیناسیون کرونا نامچگونھ می
 توانید ... برای این منظور چند گزینھ وجود دارد: می 

خود تماس بگیرید و درباره امکان دریافت واکسن بپرسید. در این صورت، اگر واکسن موجود باشد  پزشک عمومی… با  •
  توانید در مطب پزشک واکسینھ شوید.می 

 
                                                                    ناحیھ ویتموند بپرسید   AWO… از بخش مشاوره مھاجرت  •

)Friedenstraße 16, Wittmund ، :اطالعات: ۰۴۴۶۲ ۶۶۳۴تلفن wtm.de-www.fh(       
 

شاید مجبور شوید چند بار امتحان کنید  .۰۸۰۰ ۹۹۸۸۶۶۵تماس بگیرید. شماره تلفن رایگان:  خط ویژه ایالت نیدرزاکسن… با  •
دھید و در لیست انتظار گیرند. مشخصات خود را می تا این کھ موفق شوید صحبت کنید. افرادی زیادی با این شماره تماس می 

 کنید.واکسیناسیون اِِسن دریافت می  ھنگامی کھ واکسن مناسب موجود بود، یک وقت در مرکز  گیرید.قرار می 
 

www.impfportal- :آن وبسایت نشانی نویسی کنید. نام  پایگاه واکسیناسیون ایالت نیدرزاکسن … در  •
. niedersachsen.de باید یک تلفن ھمراه داشتھ باشید تا یک پیام  کنید. برای این منظور اطالعات خود را در آنجا وارد می

توانید یا مستقیما یک وقت را انتخاب کنید و یا خود را در لیست انتظار قرار دھید. از طریق را در آن دریافت کنید. سپس می
سیون اِِسن کنید. ھنگامی کھ واکسن مناسب موجود بود، یک وقت در مرکز واکسیناپست یا ایمیل، یک تاییدیھ را دریافت می 

 کنید.دریافت می 

 مرکز واکسیناسیون ناحیھ کجا است؟
مرکز واکسیناسیون ناحیھ ویتموند در یک اقامتگاه جوانان در اِِسن برپا شده است. اگر از طریق خط ویژه یا پایگاه واکسیناسیون ایالت 

 نویسی کرده باشید، در این محل واکسینھ خواھید شد.  نشانی: نیدرزاکسن نام 

Bensersiel-Jugendherberge Esens DJH  
۲  Grashauser Flage  

۲۶۴۲۷ Esens 

 

  از این فرصت استفاده کنید! خودتان را در برابر کرونا واکسینھ کنید!
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