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اللقاح  داخل منطقة

مولهايم 

في المنطقة ضد

كورونا

 معلومات عن موضوع التطعيم (تلقيح )

تحصلون عىل الدعم عند التسجيل واخذ المواعيد

إذا لزم اآلمر نرافقك اىل موعد التطعيم

لمزيد من المعلومات

يمكنكم االتصال 

Mitglied im:

Geschäftsstelle
Augustastr.21
51065 Köln (Mülheim)
☎ (0221) 320 100 12

Mo – Fr 8.30h – 16.30h 

www.interkultur-ev.net  
E-Mail: info@interkultur-ev.net  
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Bürgerhaus MüZe

Gefördert durch:
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Canan Akbulut
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Özlen Öksüz
o.oeksuez@interkultur-ev.net

الشخص المتحدث
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 تكون اللقاحات ضد كورونا مجانية. وهي تستمر مع
التحضير المسبق والتالي لها حوالي ساعة واحدة تقريباً 

تحصلون أنتم في معظم مواد اللقاح عىل لقاحين إثنين مع

فارق زمني بينهما يصل إىل عدة أسابيع. وتحدث المناعة

ضد فيروس كورونا خالل أسبوع إىل أسبوعين بعد اخذ

 .الجرعة الثانية

 إذا ظهرت عندكم أعراض جانبية بعد أخذ لقاح كورونا،
فاتجهوا إىل مركز إعطاء اللقاحات أو إىل طبيبة أو طبيب

أسرتكم

هدف إعطاء اللقاح )التلقيح أو التطعيم( هو الحماية من

مرض معين. وينبغي عىل اللقاح الوقائي ضد كورونا أن

يقي من المرض بفيروس كورونا COVID-19 "19 "أو يمنع

سير المرض الشديد في حالة المرض به. 

اللقاح الوقائي ضد

مرض فيروس

كورونا 19" 19-
 "COVID

تجدون كل المعلومات الحالية عن اللقاح الوقائي ضد

فيروس كورونا وأية تسويات قانونية سارية المفعول لمن

حصلوا عىل اللقاح ولمن تم شفائهم بالكامل في الصفحة

www.corona-schutzimpfung.de وعىل
المستوى االتحادي برقم الهاتف المجاني ”117 116„ )باللغة

االلمانية( أو بالرقم ”0000837 0800( „باللغات

اإلنجليزية والتركية والروسية والعربية( ً في الصفحة وبلغة

 .www.zusammengegencorona.de اإلشارة أيضا

#WeExplainForEveryone 
فيديوهات بلعربية

 
Warum impfen so wichtig ist?

لماذا يعد اللقاح مهم جدا؟

der Offenen Soziale Dienste Schweinfurt
auf Arabisch, Englisch, Französisch,
Russisch und Somali

Was macht der Corona-Impfstoff mit mir?
ماذا يفعل اللقاح بي؟

Informationsvideo des Handbook Germany
auf Arabisch, Englisch, Französisch und
Paschto 

Kanal WDRforyou erstellt regelmäßig
Corona Update Videos auf Arabisch,
Englisch und Persisch

المعلومات 

أين يوجد مركز التطعيم

في كولونيا؟ ومتى يفتح؟

 
                                                                                      

العنوان:                                                                        

Koelnmesse Deutz (4 القاعة) ، Deutz-

Mülheimer Straße 51 ، 50679 Cologne-

Deutz

أوقات العمل: من  االثنين إىل السبت من الساعة 8

صباًحا حتى الساعة 6 مساًء ، ومفتوح أيًضا في أيام

العطل الرسمية (من 23 أغسطس مفتوح من الساعة

(10 صباًحا حتى الساعة 6 مساًء

 

خيارات االتصال ألمور

التطعيم

 

 

يمكنك الحصول عىل التطعيم:

 
في مركز التطعيم في كولونيا ،

لفرق التطعيم المتنقلة الذين يزورون مرافق الرعاية أو

يقومون بالتلقيح في مناطق المدينة ذات معدل اإلصابة

المرتفع ، عىل سبيل المثال ،

في عيادة طبيب األسرة 

 

https://covid.nds-fluerat.org/
https://handbookgermany.de/de/videos/wsw-videos/wsw-eps2-vaccination.html
https://handbookgermany.de/ar/videos/wsw-videos/wsw-eps2-vaccination.html
https://handbookgermany.de/en/videos/wsw-videos/wsw-eps2-vaccination.html
https://handbookgermany.de/fr/videos/wsw-videos/wsw-eps2-vaccination.html
https://handbookgermany.de/ps/videos/wsw-videos/wsw-eps2-vaccination.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7HpITs3-z1afu7-WmmE8DmcRLmkgn7n2

