
Derzîlêdana Corona di navenda Derzîlêdanê de - Ji 
navnîşanê heya Derzîlêdana duyemîn

1. Navnîşanî:
Derzîlêdan li 53 navendên derzîkirinê yên li Nordrhein-Westfalenê di 8ê Sibatê de 2021 dest pê 
dikin. Derzîlêdanek li wir tenê bi randevûyê gengaz e. ji 25 Çile, 2021 çêtire ku hûn xwe di riya 
malpera www.116117.de Qeydbikin. Herger merivên we we tomar bikin, ji kerema xwe bi tevahî 
hayên we ji dubareyî hebe. Bêgûman hûn dikarin hejmarên têlefonê yên belaş 0800 116 117-01 
(Rhineland) yan 0800 116 117-02 (Westphalia) jî bikar bînin. Dê ev jî ji 25ê Çileya 2021 her roj ji 
8-ê sibê heya 10-ê êvarê hebin. Ji ber daxwazên xurt, mixabin ku demên dirêj ên bendewariyê 
têne berbînî.

2. Tomarbûn li navenda Derzîlêdanê
Cih ji hêla navçe û navçeyên bajêr ve têne hilbijartin ku navendên derzîlêdanê bi otobus, trên an 
erebe bi hêsanî têne gihîştin. Rawestgeha yekem ew a tomarkirinê ye: daneyên we têne tomar 
kirin û mafê we yê derzîlêdanê dê were kontrol kirin. Ji kerema xwe re karta nasnameyê, karta 
tenduristiya we ya elektronîkî, pejirandina randevûya we û sertîfîkaya Derzîlêdana we (heke 
hebe) bi xwe re bînin. Ji kerema xwe maskek rojane an maskek FFP2 li xwe bikin.

3. Bihişkirin
Li qada benda paşîn we derfet heye ku hûn li derzîlêdana Corona li navenda Derzîlêdanê bêtir 
agahdar bibin. Heke we hîn pelê agahdariyê û forma razîbûnê bi postê wernegirtibe, dê herdu jî ji 
we re werin dayîn. Ji kerema xwe bi baldarî bixwînin û dagirin. Heke hûn bixwazin, dê ji we re 
imkan bê dayîn ku hûn bi Doktor re bişêwirin.

4. Derzîlêdan
Derzîlêdan bixwe li deverekê hatî nişandan ji hêla karmendên bijîşkî yên perwerdekirî ve tête 
kirin. Wê ew - Çawa ku bi derzîlêdana grîpê -  derzî di milê jorîn de tê derzandin. Çendekî piçûk 
bes e. Dûv re cîhê ponijandinê bi plasterê tê veşardin. Derzîlêdan di nav sertîfîkaya Derzîlêdanê 
an sertîfîkayek ku tê de hemî agahdariya hewce tê de ne, tê nivîsandin.

5. Çavdêrî
Wê dûra ji we bê xwestin ku hûn di bin çavdêriya bijîşkî de heya 30 Hûrdeman li cihekî benda 
cuda bimînin. Ev piştrast dike ku em li himber kardanek debaz an nexweşiyek - pir kêm - bilez 
tevbigerin. Ger dema benda bê tevlihevî derbas bibe, ku bi adetî wusa ye, hûn dikarin biçin malê.

6. Derzîlêdana duyemîn
Derzîlêdana duyemîn hewce ye ku da ku vakslêdana Corona bi tevahî bandor be. Ji ber vê yekê 
dema ku hûn navnîşan bikin hûn ê du Tomarên derzîlêdanê bi qasî sê hefteyan ji hev bistînin. 
Hevdîtina duyemîn jî dê di navenda derzîlêdanê de pêk were, pêdeçû dê bi Derzîlêdana yekem 
re yek be. Ji kerema xwe re karta nasnameya xwe, karta tenduristiyê ya elektronîkî, sertîfîkaya 
derzîlêdanê, erêkirina tomarê û belgeya derzîlêdanê bi xwe re bîne.
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