

   unterkünften  F&W(الكامب) معلومات للمقيمني في مكان االقامة

 F&W -unterkünften من اآلن فصاعًدا ، يمكن تطعيم جميع املقيمني في



ضد فيروس كورونا (من سن 16)


اين يمكنني  التطعيم ؟

يمكنك الحصول على التطعيم هنا ، :

في مركز التطعيم 1

 عند طبيب األسرة2
3 .Elbinselnفقط للسكن جزرVeddel في poli  iعيادة 



. سوف تتلقى شهادة تطعيم 
 fördern&Wohnung من


يجب عليك إحضار(شهادة تطعيم)

الخاصة بك، وتأكيد املوعد وكتيب التطعيم
.     (Impfpass) معك في موعد التطعيم


 لكي ينجح التطعيم ، سيتم إعطاؤك موعدين للتطعيم.  يمكنك السفر مرة أخرى بعد أسبوع من

املوعد الثاني

كيف يمكنني تحديد موعد في مركز التطعيم؟

:للحصول على موعد في مركز التطعيم


اتصل بالرقم 116117 أوحدد موعًدا على 
  https://www.impfterminservice.de/impftermine


 يوفر ويوضح الفيديو التالي معلومات حول تحديد موعد:  إذا لم يكن هناك موعد متاح ، فتحقق
؟https://www.youtube.com/watch!بانتظام من تنشيط املواعيد الجديدة
v٪3D4BH7ztpdOXg

 


https://www.impfterminservice.de/impftermine
https://www.youtube.com/watch



يوفر  لكF&W (محل القامة) 

 .أيًضا إرشادات (تحديد موعد) خطوة بخطوة

 أين يمكنني معرفة املزيد عن لقاح كورونا أو هل يمكنني الحصول على دعم في ترتيب او تحديد

موعد التطعيم؟

MIMI- ساعة االستشارة-1
 نيابة عن السلطة االجتماعية ، يسير فريق متعدد اللغات من مشروع الصحة متعدد الثقافات
MiMin Hamburg.   على الطريق بدعم من الهاتف املحمول من جمعية حماية الطفل للتحدث 


عن الوضع في الوباء

Isabel Marin, info@mimi—hamburg.de

 hattest://www.YouTube.com/watch?v=RcYZnpbcsGQ&list=

PLaS6RXxBUu9NQln5mA5NcDHlGgKCjzSJt



يمكنك معرفة املواعيد التالية من املوظفني في مكان إقامتك


Weltenöffner الخط الساخن للتلقيح التابع لجمعية .2


  Weltenöffner يساعد الخط الساخن للتطعيم التابع لجمعية

في طرح األسئلة حول التطعيمات
 / وتنظيم املواعيد إذا رغبت في ذلك.  إذا كنت بحاجة إلى دعم ، يمكنك االتصال بنا هنا: الهاتف
Whats App: 015129050235 / البريد:  .impfen@weltnoeffner


3- (Wohnungunterkünfte)     استشارة التطعيم في هامبورغ في  السكن 

 (مخطط)Hamburg-Mitte)السكني
   

https://www.caritas-hamburg.de/hilfe- ستجد  املزيد من املعلومات حول هذا هنا   

 und-beratung / Sozialraum-mitte / uebersicht-ueber-our-projects /

uebersicht-ueber-our-projects وكإشعار في السكن السكني.


كيف أحصل على وساطة(مترجم او مترجمة) لغوية في مركز التطعيم؟

 يمكن لألشخاص الذين ال يتحدثون أو ال يفهمون اللغة األملانية إحضار رفيق يتحدث األملانية إلى

.موعد التطعيم كمترجم

http://hamburg.de
hattest://www.YouTube
https://www.caritas-hamburg.de/hilfe-und-beratung
https://www.caritas-hamburg.de/hilfe-und-beratung


 إذا لم يكن من املمكن أن تكون برفقة شخص يتحدث األملانية ، فيمكن استخدام خدمة الترجمة -
 بما في ذلك لغة اإلشارة -.  للقيام بذلك ، تحتاج إلى التسجيل على البريد

inquiry@hamburg-impft.deاإللكتروني


 مع ذكر اللغة وتاريخ التطعيم قبل ثالثة أيام على

.األقل من تاريخ التطعيم


? أين يمكنني العثور على معلومات متعددة


أين يمكنني العثور على معلومات متعددة اللغات؟
https://www.hamburg.de/faq-schutzimpfungen-kurz/


https://www.hamburg.de/corona-kurzinfo


https://www.zusammengegencorona.de/impfen/aufklaerung-zum-
impftermin/information-about-the-covid- 19-vaccination/ https://
www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/coronavirus-
covid


https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/
oronavirus-covid


https://www.youtube.com/channel/UCBozvFtZF5uLgjGNvX9NZzg?
app=Ddesktop


https://www1.wdr.de/nachrichten/wdrforyou/index.html 



 مقاطع فيديو متعددة اللغات تحتوي على معلومات حول التطعيم ضد
COVID-19  



مكتب الدولة لشؤون الالجئني في برلني


موقع متعدد اللغات يحتوي على معلومات حول التطعيم ضد فيروس كورونا معا

https: //www.z  gegencorona.de/impfen/aufklaerung-zum-impftermin/
information-about-the-covid- 19- vaccination/
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أوراق معلومات متعددة اللغات للتحضير ملوعد التطعيم

 قام معهد روبرت كوخ بنشر ترجمات لصحائف املعلومات وسوابق املريض واستمارات املوافقة

بلغات مختلفة

 mRNA (BioNTech / Pfizer، بلقاح COVID-19 عن لقاح فيروس كورونا املستجد
Moderna): https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/


COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html

 Astrazeneca، Johnson &) بلقاح الناقل COVID-19 بشأن التطعيم ضد فيروس كورونا
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/ :(Johnson


COVID-19-Vektorimpfstoff-Tab.html


هل يجب علي ارتداء كمامة بعد التطعيم؟  هل سيتم تحريري من اإلجراءات الوقائية؟


حتى إذا تم تطعيمك ، يجب عليك االلتزام بإجراءات الحماية الحالية.

ال تتوفر الحماية من التطعيم فورًا بعد التطعيم ، كما أنها ليست نفسها لجميع األشخاص الذين 
تم تلقيحهم.  من خالل ارتداء قناع واتباع قواعد املسافة والنظافة ، فإنك تساعد في حماية 

األصدقاء والعائلة من املرض.
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