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Şahsınıza özel aşı randevusu almanızı rica ederiz

Sevgili Kölnlü hemşerilerim,
Köln halkı olarak bizler de 10 aydır Korona pandemisinin etkisi altında bulunuyoruz. Geride
bıraktığımız aylarda aile bireylerimiz ve arkadaşlarımızla daha az görüşmek ve sosyal ve
kültürel hayatın sağladığı olanaklardan feragat etmek zorunda kaldık.
Kullanıma sunulan aşılar olsa da: maalesef kendimizi bir süre boyunca daha kısıtlamak
zorunda kalacağız.

Koronavirüs aşısı halihazırda pandemiden kurtulmanın en önemli ve etkili yoludur. YaşlıBakımevlerinde yaşayan ve çalışan insanlardan hemen sonra aşılanacak olan grup, 80
yaşından büyük olan Kölnlülerdir. Siz de 80 yaşından büyük Kölnlüler grubuna ve
dolayısıyla, özellikle korunması gereken risk gruplarından birine dahilsiniz. Elimizde bulunan
güncel bilgilere göre sizin yaş grubunuzda bulunan kişilerde Korona enfeksiyonu çoğu
zaman ağır bir seyir izlemektedir. Bundan dolayı, Köln fuarı alanında bulunan aşı merkezinde
aşı yaptırmak üzere bir randevu belirlemenizi rica ediyorum. Aşı merkezine otomobil, otobüs
veya trenle kendi başına gelmesi mümkün olmayan kişiler, en azından 3’üncü bakım
derecesine (Pflegegrad 3) sahip olmak koşuluyla, aşı merkezine yolculuk için hasta nakil
belgesi (Krankenbeförderungsschein) almak üzere başvuruda bulunabilirler. Bir yakınınızın
veya arkadaşının hususi otomobiliyle gelmenizde de bir sakınca bulunmamaktadır.

Size özel aşı randevusu ile gerekli tüm diğer bilgileri 0800 / 116 117 01 numaralı
ücretsiz hattan alabilirsiniz. Çok sayıda kişi telefon edeceğinden dolayı bekleme
sürelerinin söz konusu olabileceğini lütfen dikkate alınız. Alternatif olarak
www.116117.de isimli internet sitesi üzerinden de randevu alabilirsiniz.
Bu ücretsiz hizmetten yararlanmanızı samimiyetle rica ediyorum. Çünkü herkesi kapsayan bir
sağlık koruması sadece, kent nüfusunun büyük bir kısmının virüse karşı aşılanması
durumunda mümkün olabilir.

Geçen aylarda sağlamış olduğunuz destekten dolayı sizlere ve ailelerinize teşekkür
ediyorum. Köln’ün bu zor zamanları şimdiye kadar oldukça iyi bir şekilde atlatmasını hep
beraber başardık.
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Ulaşım ve önemli bilgiler:
Köln Aşı Merkezi’nin adresi: Koelnmesse, Halle 4, Messeplatz 1, 50679 Köln-Deutz
Kullanabileceğiniz toplu taşıma araçları:
S6, S11, S12 ve S13 numaralı banliyö treni (S-Bahn) hatları, durak: „Köln Messe/Deutz“
veya
1 ve 9 numaralı tramvay hatları, KVB-durağı: „Köln, Bahnhof Messe/Deutz“.

Aşı merkezine lütfen sadece şahsınıza özel randevu alıp geliniz. Randevusuz bir
şekilde aşı yaptırmak mümkün değildir.

Bu mektubun Arapça, İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Türkçe çevirilerine Köln
Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinden (https://www.stadt-koeln.de/coronaimpfungen) erişebilirsiniz.

