Коротка інформація про вакцинацію від Covid-19
Коротка інформація про вакцинацію від Covid-19

Де можна зробити щеплення в Німеччині?
Де можна зробити щеплення в Німеччині?

Вакцинацію
проти Covid-19
можна
отримати
лікарів-резидентів
та у центрах
вакцинації.
Вакцинацію
проти Covid-19
можна
отримати уу лікарів-резидентів
та у центрах
вакцинації.
Державні та
комунальні
центри
вакцинації
Державні
та комунальні
центри
вакцинаціїее безкоштовними.
безкоштовними.
Де я можу знайти центр вакцинації в Вормсі?

Де я можу
знайти центр вакцинації в Вормсі?
Центр вакцинації Worms розташований за адресою :

Центр вакцинації
Worms
розташований
за адресою :
Klosterstraße
23, 67547
Worms
(Клостерштрассе
23,67545
Вормс).
Klosterstraße 23, 67547 Worms
Центр вакцинації працює
Клостерштрассе 23,67545 Вормс).
по середах з 12:00 до 19:00 та у п’ятницю з 7:30 до 14:00.
Центр вакцинації працює
по середахЯкою
з 12:00
до 19:00
та у п’ятницю
з 7:30
до 14:00.
вакциною
роблять
щеплення
в центрі
вакцинації?

Вакцини, схвалені в Європейському Союзі, вводяться в центрі вакцинації мiсто Worms
Щеплення вiбуваеться вакцiною Biontech Comirnaty, Moderna та Nuvaxovid.

Якою вакциною
роблять щеплення в центрі вакцинації?
Хто може зробити щеплення?

Вакцини, схвалені в Європейському Союзі, вводяться в центрі вакцинації мiсто Worms
Щеплення-вiбуваеться
вакцiною
Biontech
Comirnaty,
Moderna
Nuvaxovid.
У центрі вакцинації
самостійно
може зробити
щеплення
будь-яка та
особа
віком від 18

Хто можероків.
зробити щеплення?
- Діти віком від 12 до 18 років можуть відвідувати центри вакцинації у супроводі опікуна

- Діти від 5 до 11 років вакцинуються тільки в окремі дати.
Ці дати можна
знайти на державному
веб-сайтіщеплення
RLP (https://impftermin.rlp.de/)
центрі вакцинації
самостійно
може зробити
будь-яка особа віком
Вакцинація проводиться тільки в супроводі одного з батьків, які мають опіку.

У
від 18
років.
Діти віком
12 до 18
років
можуть
Щовід
потрібно
взяти
з собою
длявідвідувати
вакцинації? центри вакцинації у супроводі опікуна
Паспорт
або інший
документ, що посвідчує
Діти від 5- до
11 років
вакцинуються
тільки вособу
окремі дати.
План
лікування
за
наявності
Ці дати можна знайти на державному веб-сайті RLP (https://impftermin.rlp.de/)
- Якщо ви вже зробили щеплення, підтвердження вакцинації латинською мовою
Вакцинація- Карта
проводиться
тільки в супроводі одного з батьків, які мають опіку.
вакцинації (за наявності)

Що

- Для дітей без посвідчення особи, свідоцтва про народження з перекладом
Поточна
адресазусобою
Федеративній
Німеччина
потрібно
взяти
дляРеспубліці
вакцинації?

Паспорт або
інший
документ, що посвідчує особу
Як діє
вакцинація?
План лікування
за наявності
Після реєстрації
надається інформаційний лист українською мовою.На основі цього аркуша
проводиться
пізнавальна
бесідапідтвердження
з лікарем.Після цього
проводиться
вакцинація. Після
Якщо ви вже
зробили
щеплення,
вакцинації
латинською
мовою
вакцинації починається 15-хвилинний період спостереження за переносимістю вакцини.
Карта вакцинації (за наявності)
Пiсля цього особа отримує свої документи про щеплення i може покинути місце
Для дітейвакцинації.
без посвідчення особи, свідоцтва про народження з перекладом
Поточна адреса у Федеративній Республіці Німеччина

Як діє вакцинація?

Після реєстрації надається інформаційний лист українською мовою.На основі цього аркуша
проводиться пізнавальна бесіда з лікарем.Після цього проводиться вакцинація. Після

Kurzinformationen zur Covid-19 Impfung
Kurzinformationen zur Covid-19 Impfung

ann ich mich in Deutschland impfen lassen?
Wo kann ich mich in Deutschland impfen lassen?

mpfung gegen
Covid-19 ist bei niedergelassen Ärzten, sowie bei den Impfzentren
Eine Impfung gegen Covid-19 ist bei niedergelassen Ärzten, sowie bei den Impfzentren des
und den kommunalen
Impfstellen
kostenfrei möglich.
s und den Landes
kommunalen
Impfstellen
kostenfrei
möglich.
Wo finde ich in Worms die Impfstelle?

nde ichDieinImpfstelle
Worms
die Impfstelle?
Worms befindet sich im Kesselhaus in der Klosterstraße 23, 67547 Worms
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