1. Hevdîtinek çêbikin
Navenda vakslêdanê ya navçeya Lahn-Dill li Lahnau-Waldgirmes e. Vakslêdan/parza tenê li
wir bi randevûyê gengaz e. Hevdîtin dikarin bi têlefonê li ser 0611 505 92 888 (Eyaleta Hessen)
an jî serhêl (www.impfterminservice.hessen.de) werin kirin. Ya jêrîn ji bo niştecihên xaniyê
komunal derbas dibe: em ê ji bo we randevûyek veqetînin, ku karmendên civakî yên ji Daîreya
Koç û Integrasyonê dê di derheqê we de agahdar bikin. Hemî mirovên din neçar in ku
randevûyê bixwe bikin.

2. Tomarbûn/qeyîdkirin li navenda vakslêdanê/parza
Navenda vakslêdanê dikare bi otobus û trên an bi otomobîlan were gihîştin. Dema
gihîştinê, yekem bendergeha we maseya tomarkirinê ye, ku em ê detayên/zanayê
nasname we tomar bikin û piştrast bikin ku hûn ji bo aşîbûnê mafdar in. Ji kerema xwe
karta xweya nasnameyê, karta tenduristiya xweya elektronîkî, erêkirina randevû û karta
xweya derzîlêdanê bînin (heke hebe). Ji kerema xwe pê ewle bine ku maskek rojane an
maskek jimar FFP2 li xwe dikin.

3. Zelalkirin
Li qada bendê ya paşê we derfet heye ku hûn di derzîlêdana koronavirus de li navenda
vakslêdanê bêtir agahdar bibin. Heke we hîn pelê agahdariyê û danezana destûrê
wernegirtibe, dema ku hûn werin ser hevdîtina xwe hûn ê herduyan bistînin. Ji kerema
xwe hemî agahdarî bi baldarî bixwînin û zeviyên hewce dagirin. Heke hûn bixwazin, hûn
dikarin ji bo dîtina bijîşkek lihevhatinek pêk bînin.

4. Aşîkirin/vaksledan/parza
Vakslêdan bixwe li deverek hatî lêkolandin ji hêla karmendên pispor ve tête kirin. Vaksîn,
mîna şaneya grîpê, di milê jorîn de tê derzandin. Hejmarek piçûk jî bes e. Dûv re cîhê
ponijandinê bi plaster tê pêçandin. Vakslêdan dê li ser qerta weya vakslêdanê an
sertîfîkayek ku hemî agahdariya hewce tê de hebe were nivîsandin.

5. Vê paşê lêpirsînên din têne şopandin
Wê hingê dê ji we were xwestin ku hûn di bin çavdêriya bijîşkî de heya 30 hûrdeman li
cihekî benda cuda bimînin. Ev piştrast dike ku di bûyerek ne gengaz de ku we reaksiyonek
alerjîk an dilrehetiyek heye, em dikarin zû bertek bikin. Gava ku bendewarî bê tevlihevî
derbas bû, ku bi gelemperî wiya dike, hûn dikarin biçin malê.

6. Vakslêdan/aşî/parza duyemîn
Aşîkirina duyemîn hewce ye da ku derzîlêdana koronavirus bi tevahî bandor bike. Gava ku
hûn randevû datînin, ji ber vê yekê hûn ê du hevdîtinên derzîlêdanê bi çend hefteyan ji hev
dûr bistînin. Hevdîtina duyemîn jî li navenda derzîlêdanê pêk tê, prosedur wek ya
derzîlêdana yekem e. Ji kerema xwe ya jêrîn bi xwe re bînin: karta nasnameya xwe, karta
tenduristiya weya elektronîkî, karta weya derzîlêdanê, pejirandina randevû û belgeya
derzîlêdanê ji dema yekemîn.

