1. Programarea
Centrul de vaccinare al districtului Lahn-Dill se află în Lahnau-Waldgirmes. Vaccinarea este
posibilă acolo numai pe baza unui programări. Programările se pot face telefonic 0611 505 92
888 (landul Hessen) sau online (www.impfterminservice.hessen.de). Pentru persoanele care
locuiesc în spații de locuit colective se aplică următoarele: noi vă facem programarea, iar dvs.
veți fi informat(ă) de către asistentul social din cadrul serviciului specializat pentru imigrație și
integrare. Toate celelalte persoane trebuie să îți facă singure programarea.

2. Înscrierea la centrul de vaccinare
La centrul de vaccinare se poate ajunge cu autobuzul și cu trenul sau cu mașina. La sosirea la
centrul, primul loc unde trebuie să vă prezentați este ghișeul de înregistrare. Acolo vă preluăm
datele și verificăm dacă aveți dreptul de a fi vaccinat(ă). Vă rugăm să aveți la dvs. un document
de identitate, cardul electronic de sănătate, confirmarea programării și carnetul de vaccinare
(dacă există). Nu uitați să purtați mască de protecție sau mască FFP2.

3. Informarea
Ajungeți apoi în sala de așteptare, unde aveți posibilitatea de a vi informa mai în detaliu despre
vaccinarea împotriva coronavirusului. Dacă nu ați primit încă fișa de informare și declarația de
consimțământ, le veți primi atunci când vă prezentați la vaccinare. Vă rugăm să citiți cu atenție
toate informațiile și să completați câmpurile necesare. Dacă doriți, puteți face o programare
pentru a discuta cu un medic.

4. Vaccinarea
Vaccinarea propriu-zisă are loc într-o zonă separată și este efectuată de personal medical
instruit. Vaccinul se administrează în braț, la fel ca vaccinul antigripal. Este suficientă o cantitate
mică. Locul înțepăturii va fi apoi acoperit cu un plasture. Vaccinarea va fi consemnată în
carnetul dvs. de vaccinare sau pe o adeverință, care conține toate informațiile necesare.

5. Examinarea ulterioară
După aceea, veți fi rugat(ă) să rămâneți într-o sală de așteptare separată timp de maxim 30 de
minute, sub supraveghere medicală. Astfel se asigură o intervenție rapid în cazul improbabil în
care dezvoltați o reacție alergică sau simptome. După ce timpul de așteptare s-a scurs fără
probleme, ceea ce se întâmplă de cele mai multe ori, puteți merge acasă.

6. Rapelul
Pentru ca vaccinul împotriva coronavirusului să își producă efectul întreg, este necesar un rapel.
De aceea, la programarea pentru vaccinare veți primi două programări, la distanță de câteva
săptămâni. Rapelul va avea loc, de asemenea, în centrul de vaccinare, iar procedura este similară
ca la administrarea primei doze. Vă rugăm să aveți la dvs. următoarele documente: documentul
de identitate, cardul electronic de sănătate, carnetul de vaccinare, confirmarea programării și
adeverința de vaccin de la prima doză.

