
Добре дошли  
във ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 
PHOENIX WEST!
Тази информация има за цел да Ви 
помогне, да се ваксинирате бързо и 
безопасно

Моля, носете маска през цялото време
и пазете дистанция, ако е възможно.

Носете на маска
Спазвайте дистанция

Моля, измервайте температурата и
дезинфекцирайте ръцете си.

Измерете температурата си
Дезинфекцирайте ръцете си

Моля, подгответе личната си карта или паспорта 
си, плюс документ за пребиваване/удостоверение 
за регистрация, за да можем да проверим, дали 
имате право да бъдете ваксинирани днес.
Ако имате право да бъдете ваксинирани поради 
професията си (здравен персонал и медицински 
сестри), моля подгответе удостоверението от 
Вашия работодател.Подгответе документ за самоличност
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Когато попълните документите, лекарят ще разговаря с 
Вас и ще се радва да отговори на Вашите въпроси.
Когато изясните всичко, ще бъдете ваксинирани.
Моля, оголете горната част на ръката си за това.
Ако имате ваксинационен паспорт, ваксината
ще бъде въведена също и във Вашия ваксинационен 
паспорт. Ако нямате такъв, ще
получите сертификат за ваксинация. Моля, непременно 
носете този сертификат и/или Вашия ваксинационен 
паспорт при идването за втората ваксина.

След ваксинацията, моля, седнете в салона за
15 до 30 минути. Ако се почувствате зле, моля уведомете 
ни незабавно. Медицинският персонал ще се
погрижи за вас.

Преди да си тръгнете, моля отбийте се до
регистратурата. 
Моля, обърнете внимание, че ще ви е необходима 
втора ваксинация в интервал от три до четири седмици 
и че ще постигнете пълна защита чрез ваксината едва 
две до три седмици след тази втора ваксина. 

До скоро, ще се видим отново при 
поставянето на втората доза от 
ваксината.
Вашият ваксинационен екип от 
центъра за ваксинация Phoenix-West

В следващата стъпка ще получите документи,
които трябва да попълните. Моля, за целта подгответе 
здравноосигурителната си карта. Ако имате нужда от 
документите на език, различен от немски, или ако имате 
нужда от помощ при попълването им, моля, свържете се 
с нас – ще се радваме да помогнем.Попълнете документите

Оголете рамото си

Запишете се на регистратурата!

corona.dortmund.de

Ако у дома здравословното Ви 
състояние се влоши, моля обадете се 
на Вашия
личен лекар или на службата за 
спешна медицинска помощ на 116117.
При спешни случаи се обадете на 112.


