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 رجاء حجز موعدك الخاص لتلقي اللقاحال

 

 ن،وأعزائنا مواطنات ومواطنو كول

عن أمور  االستغناءكانت الفترة الماضیة تتسم بالحرمان و. وأشھر 10منذ  ن أیضاً من جائحة كوروناونحن في كولنعاني 
 االجتماعیة والثقافیة. والنشاطاتأقاربنا وأصدقائنا  كثیرة منھا تقلیل اللقاءات مع

 فعلینا ولفترة طویلة متابعة االلتزام بالقیود. وبالرغم من وجود لقاح اآلن

 

 فئة األشخاص فوقستكون وھذه الجائحة.  تصديإن التطعیم ضد فیروس كورونا ھو اآلن الطریق األھم واألكثر فعالیة ل
القادمة التي ستتلقى اللقاح. ومباشرة بعد األشخاص الذین یعیشون ویعملون في  المجموعةن ومن سكان كول 80سن 

 وبذلك من الفئةن ومن سكان كول 80فوق سن  ضمن مجموعة األشخاصمن یعتبرون . فھؤالء أیضاً دور رعایة المسنین
عدوى  حالیاً فإن سیر . وحسب المعلومات المتوفرةبوجھ خاص حمایتھمذین یستدعي وال إلصابة بالمرضلكثر عرضة األ

منك أن تقوم بحجز موعد لتتلقى اللقاح في مركز التطعیم في  رجوولذلك أیتسم بالشدة. كورونا لألشخاص من فئة عمرك 
 أو بالقطار یمكن لألشخاص إلى ھناك بالسیارة أو بالباص نفسكمن الوصول ب وفي حال عدم تمكنكن. ومعرض كول مبنى

تقدیم طلب للحصول على وثیقة نقل المریض  (Pflegegrad 3) 3الحاصلین على درجة الرعایة 
(Krankenbeförderungsschein)  ویسمح أیضاً بالقدوم إلى المركز في السیارة  إلى مركز التطعیم. توصیلھملیتم

 ألقارب أو األصدقاء.ابأحد الخاصة 

 

 ي                الھاتف المجانیرجى التواصل على على المعلومات األخرى الضروریة للحصول موعد لتلقي اللقاح و لحجز
الل خن محجز موعدك ك أیضاً ویمكن متصلین.بسبب العدد الكبیر للالطویلة نتظار االفترة الرجاء مراعاة . و0800/  116 117

 . www.116117.deالنترنیت: موقع ا

یم تم تطع للجمیع إال إذا الة: استفد من ھذا العرض المجاني. فال یمكننا أن ننجح في الوصول إلى حمایة صحیة فعّ خاصرجاء 
 أغلبیة سكان المدینة ضد الفیروس.

یعود وید بشكل جھذه األوقات العصیبة  نومدینة كول اجتازتجزیل الشكر لدعمكم في األشھر الماضیة. لقد  مولكم ولعائالتك
 زنا ھذا سویاً. انجإلى ذلك إ

 

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 

 ھنرییت ریكیر

 نورئیسة بلدیة مدینة كول

 

 

 

 



 وإرشادات ھامة: إلى مركز التطعیم كیفیة الوصول

 . Köln-Deutz - Messeplatz 1 50679 ، العنوان: 4ن، القاعة ومعرض كول مبنى في داجوتم نومركز تطعیم كول

   والخطوط  “Köln Messe/Deutz„محطة   S-Bahn بالقطاریمكن الوصول إلیھ باستعمال المواصالت العامة 

 S6, S11, S12, S13  أو محطةKVB „Köln, Bahnhof Messe/Deutz“  لقطار 9و  1والخطوط Stadtbahn. 

 

ً  إذا كان لدیكم موعداً  فقطالرجاء زیارة مركز التطعیم   .للتطعیم من دون موعد مسبق ال إمكانیةألن  خاصا

 وتجدون ھذه الرسالة مترجمة إلى اللغات العربیة واإلنجلیزیة والفرنسیة واإلسبانیة والتركیة تحت الرابط

https://www.stadt-koeln.de/corona-impfungen  ن.واالنترنیت لمدینة كول موقععلى 

 

 

 

  

 

  

 


