
 

 Der Oberbürgermeister 

  
Landeshauptstadt 
 

 
 
 

 
 

 

 

 .الثمانين سن بلغ لمن كورونا ضد التطعيم حول علوماتم

 

 االعزاء، السادة

 ، هانوفر الوالية عاصمة في السن كبار أعزائي

 

 رئيس عمدة بصفتيو. السن كبار على خطير هوف خاص بشكلو ،خطيرة أمراض حدوث في كورونا فيروس يتسبب أن يمكن

 الفيروسي المرض هذا ضد اللقاحات فإن ألسفمع ا. لي بالنسبة خاصة بأهمية تحظى وحمايتك صحتك فإن البلديات، مجلس

 التطعيم بدأنا أيًضا، الوالية عاصمة هانوفر يفف. تدريجي بشكل إال التطعيمات إعطاء يمكن ال لذلك. اآلن حتى للغاية محدودة

 .بالفيروس اإلصابة لخطر خاص بشكل معرضون هناك األشخاص ألن المسنين رعاية دور في أوال

 

 .بك الخاص كورونا ضد التطعيم حول معلومات تتلقىوهنا س

 

 موعد تحديد .1

 من تاريخ

 .للمعارض هانوفر مركز في التطعيم مركز في للتطعيميمكنك حجز موعد   2021 يناير 28

 665 88 99 0800 الرقمعلى  االتصالب

 (مساءً  8 الساعة حتى صباًحا 8 الساعة من السبت إلى االثنين من أوقات الدوام)

 أو

 www.impfportal-niedersachsen.de :الموقع على اإلنترنت عبر

 

 .لكبالنسبة  مجاني تطعيموسيكون ال

 ، بالفعل المواعيد جميع حجز تم إذاو. البداية في محدود المواعيد عدد فإن لذا ، للجميع كاف   لقاح يتوفر ال الحالي الوقتفي 

 .االنتظار قائمة على نفسك تسجيل فيرجى
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 .للموعد خطية تأكيدا رسالة فستتلقى ، لك تطعيم موعد حجز تم ذااو

 

 الحماية على للحصول مرتين تطعيمك يتم أن يجبكما . بهما االحتفاظ عليك يجبو موعدين ستتلقى ، موعدال تأكيد عند

 !الكاملة

 .أعاله الهاتف برقم االتصال يرجى عليه، متَفقال التطعيم موعدإلى  حضورال من كتمكنوفي حال عدم 

 

 .موعد بدون تطعيمك يمكن الو! موعدخطية لل رسالة لديك كان إذا إال التطعيمات مركز إلى الرجاء عدم الحضور

 :نقلتال/  الوصول .2

 

 المحطة ، Messe / Nord باتجاه ، 8 الترام بخط المعارض مركز إلى الوصول يمكنك ، العام النقل وسائل استخدامب

 محطة إلى ذلك بعد الباص عيدكيسو. التطعيم مركز إلى مباشرة مجاني باص أخذكي هناك منو. Messe Nord النهائية

Messe Nord. 

 لوحة اتباع يرجى. 1 الغربية البوابة عند المدخل عبر فقط التطعيم مركز إلى الوصول يمكنك ، بالسيارة ستأتي كنت وإذا

في المبنى  التطعيم مركز إلى والمداخل السيارات وقوف أماكنحيث أن . الموقع فيعلى الطريق  الموجودة رشاداتاإل

 . باألشارات موضح

 .أقصى كحد واحد شخص رافقكويسمح بم

 

 مركز في الموظفين قبل من ودعمك مقابلتك فسيتم ، صحية ألسباب تاكسي أوخدمة توصيل  بسيارة السفر عليك كان ذاإ

 أو األجرة سيارة تكاليف جميع ستغطي كانت إذا عما مسبقًا بك الخاصة الصحي التأمين شركةاالستفسار من  يرجى. التطعيم

 .لنقلل وصفة طبية لك يكتب أنالعائلي  طبيبك من واطلب ، منها جزء

 

 إضافية اتخدم .3

 الرقم على متوفرهانوفر في بلدية  المسنين خدمة فريق فإن ، بالتطعيم يتعلق فيما ودعم معلومات إلى بحاجة كنت ذاإ

 الخميس إلى االثنين من stadt.de-impfpatinnen@hannover موقع اإلنترنت على أو - 42345-0511/168 

 توفير يمكن ، األمر لزم اوإذ .هانوفر في ظهًرا 1 الساعة حتى صباًحا 9 من الجمعة ويوم مساءً  4 حتى صباًحا 9 من

 .التطعيم قبل الالزمة الخطوات لترتيب معك سيعملون الذين المتطوعين

 

 إال المنزل في التطعيم تلقي يمكنك الحيث . بالصبر التحلي منك نطلب أن فعلينا ، منزلك مغادرة على وفي حال عدم قدرتك

 .مستمر تبريد يتطلب ال لقاح يتوفر عندما

 

 الوثائق: .4

 :التطعيم موعد إلى التاليةالوثائق  إحضار رجىي

 

mailto:57-infothek@hannover-stadt.de
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 موعدال تأكيدرسالة  •

 إذا(. للمعاقين الهوية بطاقة ، القيادة رخصة ، السفر جواز ، الهوية ، المثال سبيل على) صورة مع الشخصية الهوية •

 معكذلك  شابه ما أو الصحي التأمين بطاقة إحضار أيًضا فيرجى ، الهوية بطاقة صالحية انتهت

 (وجدت إن) بك الخاصة التطعيم شهادة •

 رعاية دور سكان نشكر أن أيًضا نودو. التطعيم في رغبتك وعلى كورونا فيروس مكافحة في مساعدتنا على لك كًراش

 .كورونا فيروس مكافحة في مساهمتهم علىو ، بالفعل تطعيمهم تم والذين المتنقلة فرقنا من زيارة تلقوا الذين ، المسنين

 

 .أيًضا جيدة بصحة البقاء على اآلخرين مساعدة يمكنك تطعيمكمن خالل و ،نتمنى لك دوام الصحة  تحيات،ال أطيب مع

 

 مع التقدير

(Belit Onay) 

 :المرفقات

 التطعيم مركز في واإلجراءات والوصول المواعيد عن معلومات ورقة -

  اللغات تعدد عن معلومات ورقة -


