 .1تعیین نوبت
مرکز واکسیناسیون ناحیه الن دیل در الهناو-والدگیرمس واقع شده است .انجام واکسیناسیون در این مرکز
تنها با داشتن نوبت قبلی امکانپذیر است .نوبتهای واکسیناسیون از طریق تلفن به شماره 505 0611
( 888 92ایالت هسن) و به صورت آنالین ( )www.impfterminservice.hessen.deقابل دریافت
هستند .برای ساکنان اقامتگاههای عمومی :ما برای شما نوبت میگیریم و مددکاران اجتماعی اداره
مهاجرت و ادغام در مورد آن به شما اطالع میدهند .سایر افراد باید شخصا ً نوبت بگیرند..

 .2مراجعه به مرکز واکسیناسیون
مرکز واکسیناسیون با اتوبوس ،مترو ،و خودرو شخصی قابل دسترسی است .هنگام ورود ،اولین محل
مراجعه شما میز ثبتنام است که در آن اطالعات شما را دریافت کرده و بررسی میکنیم که آیا واجد
شرایط دریافت واکسن هستید یا خیر .لطفا ً کارت شناسایی (شخصی) خود ،کارت بهداشت الکترونیکی،
تأییدیه نوبت و کارت واکسیناسیون خود را (در صورت وجود) به همراه داشته باشید .لطفا ً حتما ً از ماسک
معمولی یا ماسک  FFP2استفاده کنید.

 .3شفافسازی
در بخش انتظار بعدی ،شما این فرصت را دارید که در مورد واکسیناسیون ویروس کرونا در مرکز
واکسیناسیون اطالعات بیشتری کسب کنید .اگر هنوز برگه اطالعات و فرم رضایتنامه را دریافت نکرده
باشید ،هنگام مراجعه در نوبت خود ،هر دو را دریافت خواهید کرد .لطفا ً تمام اطالعات را با دقت مطالعه
و قسمتهای مورد نیاز را پر کنید .در صورت تمایل میتوانید یک قرار مالقات برای انجام گفتگو با
پزشک هماهنگ کنید.

 .4واکسیناسیون
واکسیناسیون در یک بخش جداگانه توسط پرسنل پزشکی آموزش دیده انجام میشود .این واکسن دقیقا ً
مانند واکسن آنفوالنزا به قسمت فوقانی بازو تزریق میشود .حتی مقدار کمی هم کافی است .محل تزریق
سپس با چسب پوشانده میشود .دریافت واکسن در کارت واکسیناسیون یا گواهی شما با ذکر تمام اطالعات
الزم ثبت خواهد شد.

 .5معاینه بعدی
پس از آن از شما خواسته میشود تا حداکثر  30دقیقه در یک بخش انتظار مجزا تحت نظارت پزشکی
بمانید .این کار تضمین میکند که در صورت بروز واکنش آلرژیک در شما یا داشتن ناراحتی - ،که البته
احتمال آن بسیار پایین است  ،-بتوانیم به سرعت واکنش نشان دهیم .وقتی این زمان انتظار بدون هیچ
عارضهای سپری شد ،که معموالً هم این گونه است ،میتوانید به خانه بروید.

 .6واکسیناسیون دوم
برای اینکه واکسن ویروس کرونا بتواند اثر کامل خود را ایجاد کند ،یک واکسیناسیون دوم مورد نیاز است.
بنابراین هنگام هماهنگی برای دریافت نوبت ،دو نوبت واکسیناسیون با فاصله چند هفته با هم دریافت
خواهید کرد .نوبت دوم نیز در مرکز واکسیناسیون انجام میشود و روال آن با واکسیناسیون اول یکسان
است .لطفا موارد زیر را به همراه داشته باشید :کارت شناسایی خود ،کارت بهداشت الکترونیکی خود،
کارت واکسیناسیون خود ،تأییدیه نوبت و گواهی واکسیناسیون نوبت اول.

