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واکسن کرونا درمرکزواکسيناسيون - اززمان اعطای وقت تا 
دومين واکسن

1. تعيين وقت
واکسن زدن در ٥٣ مرکز واکسيناسيون در ايالت نوردراين-وستفالن ازتاريخ ٨ فوريه ٢٠٢١ شروع می شود. 

درآنجا واکسينه کردن فقط با داشتن وقت برای واکسن امکان پذيراست. از تاريخ ٢٥ ژانويه ٢٠٢١ بهتر 
است برای ثبت نام ازسايت اينترنتی www.116117.de استفاده کنيد. درصورتی که وابستگانتان شما را 

ثبت نام می کنند ازثبت نام دوباره پرهيز کنيد. طبيعتا شما می توانيد ازشماره تلفنهای مجانی ٠1-11٧ 116 
٠٨٠٠ )راينلند( يا ٠2-11٧ 116 ٠٨٠٠ )وستفالن( استفاده کنيد. اينها همينطوراز تاريخ ٢٥ ژانويه 

2٠21 روزانه از ساعت ٨ صبح تا 1٠ شب قابل دسترسی هستند. متاسفانه بخاطرتقاضای زياد بايد زمان 
انتظارطوالنی را حساب کنيد.

 2. ثبت نام درمراکزواکسيناسيون 
اين مکانها درمناطق وبعضی ازشهرها طوری برگزيده شده اند که مراکزواکسيناسيون با اتوبوس وقطاريا با 

اتومبيل بخوبی قابل دسترسی باشند. در آنجا اولين کاری که می کنيد ثبت نام است: اطالعات شما ثبت می 
شود ومجوزواکسيناسيون شما را بررسی می کنند. لطفا کارت شناسايی، کارت الکتريکی بيمه، تاييديه وقت 

 FFP2 برای واکسن ودفترچه واکسن )اگرداريد( را همراه خود بياوريد. لطفا حتما ماسک روزمره يا ماسک
رابزنيد. 

3. توضيحات
پس ازآن دربخش انتظاراين موقعيت را داريد يکبارديگردقيقا درمورد واکسن درمرکزواکسيناسيون اطالعات 
بگيريد. اگرشما جزوه توضيحات وبرگه رضايت را هنوز ازطريق پست دريافت نکرده ايد، هردوآنها به شما 

داده خواهد شد لطفا با دقت آنرا بخوانيد وپرکنيد. به درخواست شما طبعا اين امکان مقدوراست که با يک 
پزشک خانم يا آقا مشورت کنيد.

4. واکسن 
زدن واکسن دريک بخش حفاظتی بوسيله کادرپزشکی آموزش ديده انجام می شود. اين واکسن مانند واکسن 
آنفوالنزا درقسمت باالی بازو تزريق می شود. برای اين مقدارکمی کافی است. درآخربه محل آمپول چسب 

زخم زده می شود. واکسينه دردفترچه واکسن يا دريک گواهی ثبت می شود که همه اطالعات مورد نيازدرآن 
است. 

5. مراقبتهای بعدی 
سپس از شما درخواست می شود که مدت ٣٠ دقيقه زيرنظرمراقبتهای پزشکی در بخش ويژه انتظاربمانيد. 

اينگونه مطمئن می شوند که سريع پاسخگوی واکنش بسيارنادرحساسيت يا کسالت شما باشند. اگرزمان 
انتظاربدون هيچگونه عارضه ای سپری شد که اين يک قاعده است، می توانيد به خانه برويد.

6. دومين واکسن
برای اينکه واکسن کرونا کامال مۆثرباشد، دومين واکسن نيز ضروری می باشد. بنابراين شما موقع وقت 

گرفتن برای واکسن زدن تقريبا با فاصله ٣ هفته دووقت می گيريد. دومين واکسن هم درمرکزواکسيناسيون 
انجام می شود نحوه انجام آن درست شبيه واکسن اولی است. لطفا کارت شناسايی، کارت الکتريکی بيمه، 

دفترچه واکسن، تاييديه وقت واکسن همچنين گواهی واکسن اول را هم با خود بياوريد.

http://www.116117.de
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