Mülheim bölgesİnde
aşİ İçİn rehberler
hİzmetİnİzde
Aşı konusunda bütün bilgileri temin
edebilirsiniz

İletİşİm
InterKultur e.V.
Bürgerhaus MüZe
Berliner Str.77
51063 Köln (Mülheim)
(0221) 957 901 88

☎

Aşı kayıt ve randevuları için destek
sunmaktayız
Ihtiyaç üzerine randevunuza refakat
edebiliriz

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

☎

Semtlerimizde
koronaya karşı
duyarlı olalım

Mo – Fr 8.30h – 16.30h
www.interkultur-ev.net
E-Mail: info@interkultur-ev.net

interkulturev
interKultur e. V. Köln-Mülheim

Mit freundlicher Unterstützung:

yetkİlİ kİşİler
Obeida Hamzeh
o.hamzeh@interkultur-ev.net
Canan Akbulut
c.akbulut@interkultur-ev.net
Özlen Öksüz
o.oeksuez@interkultur-ev.net

Gefördert durch:

Mitglied im:

Aşı ve test konusunda
bilgilendirme

bİlgİ

COVID-19 aşısı

Korona aşısı ile ilgili tüm güncel bilgiler ve

Korona aşıları sizin için ücretsizdir. Hazırlığı ve

aşılanmış ve iyileşen kişiler için hangi

takibi ile yaklaşık 1 saat sürer.

kuralların geçerli olduğu, aşağıdaki internet

Çoğu aşı maddesi ile iki kere olmak üzere birkaç

adresinden temin edilebilir www.corona-

hafta arayla aşı yapılır. Son aşıdan bir ile iki

schutzimpfung.de Almanya çapında 116 117

hafta sonra Koronavirüse karşı bağışıklık oluşur.

(Almanca) ve 0800 0000837 (İngilizce, Türkçe,

Korona aşısından sonra yan etkiler görürseniz

Rusça ve Arapça) numaralı telefonlardan
ücretsiz olarak ve işaret dilinde aşağıdaki

aşı merkezini veya aile hekiminizi arayınız.
(kaynak: Bundesministerium für Gesundheit)

internet adresinden bulunabilir:
(kaynak: Bundesministerium für Gesundheit)

#WeExplainForEveryone
16 dilde videolar

Köln aşı merkezinde
Adres: Koelnmesse Deutz (Salon 4), DeutzMülheimer Straße 51, 50679 Köln-Deutz

aşı merkezİ

Video: Warum impfen so wichtig ist
(Offenen Soziale Dienste Schweinfurt)
ceşitli dillerde videolar; arapça, ingilizce,
fransızca, rusça

Kanal WDRforyou - YouTube

Aşı olabilirsiniz:

mobil aşı ekipleri
aile hekiminizin muayenehanesinde

www.zusammengegencorona.de.

Video: Was macht der Corona-Impfstoff mit
mir? (Handbook Germany)
ceşitli dillerde videolar; arapça, ingilizce,
fransızca

Korona vİrüsüne karşı
nerede aşı
yaptırabİlİrİm?

Neden aşı olmanız
gerekİr?
Onaylı aşılar sizi Covid 19' un ağır
semptomlarından ve hayati sonuclarından
korur
Herkes güvende olana kadar kimse güvende
olamaz.

Köln şehrinin aşı merkezinde bir mRNA
aşısı (Biontech veya Moderna) ile ilk aşılar
artık randevu olmadan da mümkündür Köln'de ikamet etmeyen kişiler için bile!

Aşı merkezine Pazartesiden - Cumartesiye
(tatiller dahil) 0221 / 221-33578 numaralı
telefondan 08:00 - 18:00 saatleri arasında
ulaşabilirsiniz. Yardım hattı tıbbi olmayan
personel tarafından yönetilmektedir.
(kaynak: Stadt Köln)

