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80. yaşını doldurmuş kişilerin korona koruma aşısı hakkında bilgiler 
 
 
Sayın Bayanlar ve Baylar, 
Eyalet başkenti Hannover’in sevgili yaşlı sakinleri, 
 
Korona virüsü ağır hastalıklara neden olabilir ve yaşlı insanlar için özellikle tehlikelidir. Belediye 
başkanı olarak sağlığınız ve güvenliğiniz benim için çok önemlidir. Maalesef bu virüs hastalığına 
karşı aşılar henüz çok sınırlı sayıdadır. Bu nedenle aşılamalar şu anda sadece adım adım 
gerçekleştirilebilmektedir.Eyalet başkenti Hannover’de de aşılamaya öncelikle yaşlı ve bakım 
evlerinde başladık, çünkü buradaki insanlar virüs enfeksiyonuna karşı büyük risk altında. 
 
Aşağıda, korona koruma aşınız hakkında bilgiler bulacaksınız. 
 
1. Randevu kararlaştırma: 
 
Yapabilecekleriniz 
 

28 Ocak 2021’den itibaren 
 

Aşağıdaki telefon numarası üzerinden:0800 99 88 665 
(Pazartesiden Cumartesiye kadar saat 08:00’den 20:00’ye kadar erişilebilir) 

 
veya 

 
İnternette bu adresten: www.impfportal-niedersachsen.de 

 
Hannover Fuar alanındaki aşı merkezinde bir aşı randevusu kararlaştırabilirsiniz. 
 
Aşı sizin için ücretsizdir. 
 
Şu anda herkes için yeterli sayıda aşı malzemesi mevcut değildir, bu nedenle randevu sayısı 
öncelikle kısıtlıdır. Tüm randevular verilmiş ise lütfen bekleme listesine adınızı yazdırın. 
 
Size bir aşı randevusu verildiyse yazılı bir randevu onayı alırsınız. 
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Randevu onayınızla birlikte, size mutlaka katılmanız gereken iki randevu verilecektir. Tam aşı 
korumasını elde edebilmek için iki kez aşılanmanız gerekmektedir! 
 
Kararlaştırılan aşı randevusunda engeliniz olması durumunda, lütfen yukarıda belirtilmiş olan 
telefon numarası üzerinden bildirimde bulunun. 
 
Aşı merkezine, yalnızca randevu onayınız olması durumunda gelin! Randevu olmadan 
aşılanamazsınız. 
 
2. Geliş/Nakil: 
 
Toplu taşıma araçlarıyla fuar alanına ulaşmak için hafif raylı sistem hat 8 Messe/Nord yönü, son 
iniş durağı Messe Nord. Ücretsiz servis otobüsü sizi oradan doğruca aşı merkezine taşır. Servis 
otobüsü sizi sonrasında tekrar Messe Nord durağına götürür. 
 
Bir otomobil ile gelmeniz durumunda, aşı merkezine geliş sadece West 1 kapısı üzerinden 
mümkündür. Lütfen oradan, yönlendirme levhalarını takip edin. Park alanları ve aşı merkezi girişi, 
yönlendirme levhalarıyla işaretlenmiştir. Size maksimum bir kişi eşlik edebilir. 
 
Araç hizmeti veya taksi ile gelmeniz gerekirse, aşı merkezi girişinde çalışanlar tarafından 
karşılanır ve desteklenirsiniz. Lütfen öncesinde sağlık sigortanızdan, taksi ücretinin tamamen 
veya kısmen karşılandığı konusunda bilgi alın ve aile doktorunuzdan bir taşıma belgesi 
düzenlemesini talep edin. 
 
3. Ek Hizmet 
 
Aşılama çerçevesinde bilgi veya destek ihtiyacı durumunda 0511/168-42345 telefon 
numarasından veya impfpatinnen@hannover-stadt.de üzerinden Pa-Pe 9-16 arası veya Cu 9-13 
saatlerinde Hannover yaşlılar için servis ekibi hizmetinizdedir. Burada ihtiyaç durumunda, sizinle 
birlikte aşılamadan önce gerekli adımları organize edecek gönüllü kişiler sağlanabilir. 
 
Artık evden çıkmanız mümkün değilse biraz daha sabretmenizi rica edeceğiz. Ancak 
sürekli soğutulması gerekmeyen bir aşı bulunduğunda evinizde aşılanabilirsiniz. 
 
4. Belgeler: 
 
Aşı randevunuz için lütfen yanınızda bunları getirin: 

 

 Randevu onayınız 

 Fotoğraflı kimliğiniz (örn. kimlik belgesi, pasaport, ehliyet, ağır engelli 
kimliği).Kimliğinizin süresi geçmişse lütfen sağlık sigortası belgesi vb. yanınızda 
getirin ve 

 Aşı pasaportunuz (varsa) 
 
Korona virüsü mücadelesinde bize yardımcı olduğunuz ve aşılanmak istediğiniz için size teşekkür 
ederiz. Mobil ekiplerimiz tarafından daha önce ziyaret edilmiş ve aşılanmış olan yaşlı bakım evi 
ve huzur evi sakinlerine de koronavirüs savaşına katkılarından dolayı içten teşekkür ederiz. 
 
İçten selamlar, sağlıklı kalın ve aşılamanız ile başkalarının da sağlıklı kalmasına yardım edin. 
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Saygılarımla 
 

 
(Belit Onay) 

 

 

 
Ekler: 

- Randevu verilmesi bilgi sayfası, geliş ve aşı merkezi süreci 
- Çok dilli bilgi sayfası  


