
Коротка інформація про вакцинацію від Covid-19 
 
Де можна зробити щеплення в Німеччині? 
Вакцинацію проти Covid-19 можна отримати у лікарів-резидентів та у центрах вакцинації. 
Державні та комунальні центри вакцинації е безкоштовними. 
 
Де я можу знайти центр вакцинації в Вормсі? 
Центр вакцинації Worms розташований за адресою : 
Klosterstraße 23, 67547 Worms  
(Клостерштрассе 23,67545 Вормс). 
Центр вакцинації працює  
по середах з 12:00 до 19:00 та у п’ятницю з 7:30 до 14:00. 
 
Якою 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. 
Хто може зробити щеплення? 
 
- У центрі вакцинації самостійно може зробити щеплення будь-яка особа віком від 18 
років. 
-  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-сайті RLP (https://impftermin.rlp.de/) 
Вакцинація проводиться тільки в супроводі одного з батьків, які мають опіку. 
 
Що потрібно взяти з собою для вакцинації? 
- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу 
- План лікування за наявності 
- Якщо ви вже зробили щеплення, підтвердження вакцинації латинською мовою 
- Карта вакцинації (за наявності) 
- Для дітей 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 
вакцинації починається 15-хвилинний період спостереження за переносимістю вакцини. 
Пiсля цього особа отримує свої документи про щеплення i може покинути місце 
вакцинації. 
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Kurzinformationen zur Covid-19 Impfung  
 
Wo kann ich mich in Deutschland impfen lassen? 
 
Eine Impfung gegen Covid-19 ist bei niedergelassen Ärzten, sowie bei den Impfzentren des 
Landes und den kommunalen Impfstellen kostenfrei möglich. 
 

Wo finde ich in Worms die Impfstelle? 
 
Die Impfstelle Worms befindet sich im Kesselhaus in der Klosterstraße 23, 67547 Worms 
Die Impfstelle ist nur mittwochs von 12:00 Uhr 19:00 Uhr, sowie freitags von 07:30 bis 14:00 
Uhr geöffnet. 
 

Welcher Impfstoff wird in der Impfstelle geimpft? 
 
In der Impfstelle Worms werden die in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoffe 
Biontech Comirnaty, Moderna und Nuvaxovid verimpft. 
 

Wer kann sich impfen lassen? 
 

 Jede Person ab 18 Jahren kann sich in der Impfstelle selbstständig impfen lassen.  
 

 Kinder von 12 bis 18 Jahre können sich in Begleitung eines Sorgeberechtigten bei 
der Impfstelle impfen lassen.  

 
 Kinder von 5 bis 11 Jahre werden nur an gesonderten Terminen geimpft. Diese 

Termine sind über die Internetseite des Landes RLP (https://impftermin.rlp.de/) 
einsehbar. Die Impfung erfolgt nur in Begleitung eines Sorgeberechtigten Elternteil. 

 

Was muss ich für eine Impfung mitbringen? 
 

 Reisepass oder sonstiges Ausweisdokument 
 Wenn vorhanden Medikamentenplan 
 Bei bereits erfolgter Impfung Impfnachweis in lateinischer Sprache 
 Impfpass (soweit vorhanden) 
 Bei Kindern ohne Ausweis Geburtsurkunde mit Übersetzung 
 Derzeitige Adresse in der Bundesrepublik Deutschland 

 

Wie läuft die Impfung ab? 
 
Nach Registrierung am Check-in Schalter wird ein Aufklärungsbogen in ukrainischer Sprache 
ausgehändigt. Anhand dieses Bogens wird eine Aufklärungsgespräch mit dem Arzt geführt. 
Im Anschluss hieran erfolgt die Impfung. Nach erfolgter Impfung beginnt eine 15-minütige 
Beobachtung, auf die Verträglichkeit des Impfstoffes. Im Anschluss wird der Impfling am 
Check-out ausgecheckt, und bekommt dort seine Impfunterlagen. Danach kann er die 
Impfstelle wieder verlassen. 
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