
حضور شما در مرکز واکسیناسیون
فونیکس وست را صمیمانه خوش آمد می گوییم!

این اطالعات به شما کمک می کند که سریع و مطمئن واکسینه شوید.

لطفاً در تمام مدت حضورتان از ماسک استفاده کنید و در 
صورت لزوم فاصله را با دیگران حفظ نمایید.

لطفاً اجازه دهید دمای بدن شما اندازه گیری شود و 
دستانتان را ضدعفونی کنید.

لطفاً کارت شناسایی یا پاسپورت خود را همراه مدرک اقامت/
گواهی ثبت نامتان در دست داشته باشید تا بتوان بررسی کرد که آیا 

امروز امکان واکسیناسیون شما وجود دارد یا خیر.
در صورتی که به دلیل شغلتان واجد شرایط واکسیناسیون شده اید 

)کارکنان بخش سالمت و مراقبت(، گواهی کار خود را آماده 
داشته باشید.
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فاصله را حفظ کنید
ماسک بپوشید

دستان خود را ضدعفونی کنید
اجازه دهید دمای بدن شام گرفته شود

کارت شناسایی خود را آماده کنید



پس از پر کردن مدارک، پزشک با شما صحبت می کند و به تمام سواالت 
شما پاسخ می دهد. پس از واضح شدن همه مسائل، به شما واکسن زده 

می شود. برای این کار، لطفاً باالی بازوی خود را آزاد کنید.
در صورتی که دارای برگه واکسیناسیون باشید، این واکسیناسیون در برگه 

شما وارد می شود.

 در غیر این صورت به شما یک گواهی جایگزین داده می شود. لطفاً این 
گواهی و/یا برگه واکسیناسیون خود را در مراجعه بعدی حتماً همراه خود 

داشته باشید.

پس از دریافت واکسن لطفاً 15 تا 30 دقیقه در بخش انتظار بنشینید.
 در صورتی که حال شما خوب نیست، فوراً این امر را به اطالع ما برسانید.

 پرسنل درمانی به شما رسیدگی می کنند.

قبل از اینکه مرکز را ترک کنید لطفاً به بخش ترخیص مراجعه نمایید.
لطفاً توجه داشته باشید که شما به یک واکسیناسیون دوم با فاصله سه تا 
چهار هفته نیاز خواهید داشت و ایمن سازی کامل واکسن تنها دو تا سه 

هفته پس از این واکسیناسیون دوم ایجاد می شود. 

برای شما آرزوی سالمتی 
داریدم، شما را در دومین مرحله 
واکسیناسیون مجدداً خواهیم دید.

تیم واکسیناسیون مرکز واکسیناسیون 
فونیکس-وست

در گام دوم، شما مدارکی دریافت می کنید که باید آنها را پر نمایید.
 لطفاً برای این کار، کارت بیمه درمانی خود را آماده داشته باشید.

 در صورتی که نیاز دارید مدارک در زبانی به جز آلمانی باشد، یا برای پر 
کردن آنها کمک می خواهید، لطفاً به ما اطالع دهید.

– ما با کمال میل به شما کمک می کنیم.

corona.dortmund.de

در صورتی که وضعیت سالمتی شما در خانه 
بدتر شد، لطفاً با پزشک خود یا خدمات پزشکی 

اورژانس به شماره 116117 تماس بگیرید.
در موارد اضطراری لطفاً با شماره 112 تماس 

بگیرید.

در اینجا لطفاً مدارک را پر کنید

باالی بازو را آزاد کنید

بدون ترخیص مرکز واکسیناسیون را ترک ننامیید


