Rumänisch
Română
Bine ați venit la
CENTRUL DE VACCINARE PHOENIX WEST!
Cu ajutorul acestor informații
veți fi vaccinat rapid și în condiții de siguranță

Purtați mască
Păstrați distanța

Vă rugăm să purtați mască permanent
și să păstrați – pe cât posibil – distanța.

Măsurarea temperaturii
Dezinfectați-vă mâinile

Vă rugăm să permiteți să vi se măsoare
temperatura și să vă dezinfectați mâinile.

Țineți la îndemână documentul
de identitate

Vă rugăm să aveți la îndemână cartea de identitate sau pașaportul, plus documentul de ședere/
certificatul de înregistrare, pentru a face dovada
dreptului de a fi vaccinat(ă) astăzi.
În cazul în care aveți dreptul să fiți vaccinat(ă),
datorită profesiei dumneavoastră (angajat în
domeniul medical), vă rugăm să păstrați la
îndemână adeverința de la serviciu.
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Vă rugăm să completați
documentele.

Apoi veți primi formularele pe care trebuie să le
completați. În acest scop, vă rugăm să aveți pregătit
cardul dumneavoastră de sănătate. Dacă aveți nevoie de
formulare în altă limbă decât limba germană sau dacă
aveți nevoie de ajutor la completarea formularului, vă
rugăm să ne spuneți - vă ajutăm cu plăcere.
După ce ați completat documentele, un medic va discuta
cu dumneavoastră și vă va răspunde la întrebări. După
ce au fost clarificate toate aspectele, veți fi vaccinat(ă). În
acest scop, vă rugăm să vă dezbrăcați brațul. Dacă aveți la
dumneavoastră un pașaport de vaccinare, vaccinul de astăzi
va fi trecut în acesta. Dacă nu aveți, veți primi un certificat
de vaccinare. Vă rugăm să aduceți acest certificat
și/sau pașaportul dumneavoastră de vaccinare la
programarea pentru rapel.

După vaccinare, vă rugăm să mai rămâneți în sala de
așteptare încă 15-30 de minute. În cazul în care nu vă
simțiți bine, vă rugăm să ne anunțați imediat. Personalul
Ridicați mâneca și eliberați brațul! medical va avea grijă de dumneavoastră.

Nu părăsiți Centrul de Vaccinare
fără a face check-out-ul!
În cazul în care starea dumneavoastră
de sănătate se înrăutățește acasă, vă
rugăm să luați legătura cu medicul de
familie sau cu serviciul de urgență, la
numărul de telefon 116117.
În caz de urgență, vă rugăm să sunați
la 112.

corona.dortmund.de

Înainte de a pleca, vă rugăm să treceți pe la biroul de
check out.
Vă rugăm să țineți cont de faptul că trebuie să primiți
rapelul la trei - patru săptămâni de la data primei
vaccinări, iar protecția completă va fi obținută abia
după două - trei săptămâni de la rapel.

Vă dorim toate cele bune
și ne vedem la rapel.
Echipa dumneavoastră de
vaccinare de la Centrul de
Vaccinare Phoenix-West

