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40/Ho

عرض للتّطعيم ,للتلميذات و الت ّالميذ في مدارس
مدينة كوبلنز
أولياء األمور المحترمين,
ّ
األعزاء,
التلميذات و التالميذ
في البدايه أود أن أشكركم الستعدادكم ,لقبول عرض التطعيم الخاص بنا.
يمكننا محاربه جائحة كورونا بشكل مستدام ,فقط من خالل أكبر عدد ممكن من
التطعيمات واللقاحات ,على وجه الخصوص أطفال المدارس ,فاآلثار السلبية للوباء
تكون متفاوتة الشدة بالنسبة لهم.
لذلك يسعدني جداً تسجيلكم للتطعيم في البيئة المدرسية!
في ما يلي  ،نقدم لكم معلومات حول كيفية تنفيذ حملة التطعيم بواسطة حافلة التطعيم
في والية راينالند بفالز:
-

ستكون هذه المواعيد فقط للجرعة األولى من اللقاح,
أما بالنسبة للجرعة الثانية ,فسيتم اإلعالن عن موعدها من قِبلنا.

-

مكان التطعيم هوBerufsbildende Schule Wirtschaft :
Cusanusstraße 25, 56073 Koblenz.
العنوان :

-

ظهرا والساعة  3:45مسا ًء.
موعد التطعيم  8أكتوبر  2021بين الساعة 12
ً

-

في هذه الفترة الزمنية يمكنكم زيارة حافلة التطعيم.

-

بالنسبة ألطفال المدارس الذين تقل أعمارهم عن  16عا ًما  ،يجب على أحد
الوالدين أو الوصي القانوني مرافقتهم في الموقع.
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 تقع على عاتقكم مسؤولية إحضار أطفالكم إلى المدرسة  ,ومن ثم إحضارهم إلى مركزالتطعيم في Berufsbildende Schule Wirtschaft Cusanusstraße
-

بالنسبة ألطفال المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين  16و  17عا ًما  ،يكفي إقرار موافقة من ولي أمرهم
القانوني.

-

اللقاح هو  ComirnatyمنBIONTECH.

-

ضا اختيار التطعيم بلقاح Johnson & Johnson
يمكن لطالب المدارس البالغين أي ً

-

يرجى إحضار إثبات هوية ساري المفعول لك وللطفل (مثل بطاقة الهوية أو بطاقة التأمين الصحي) ،
وأيضا ً دفتر اللقاحات إذا كان متوفرا ً.

-

يرجى االنتباه إلى قواعد النظافة الصحية المعمول بها في المكان.

-

سيكون طفلكم معفى من المدرسة خالل فترة التطعيم.

-

في حال كنتم ال تستطيعون أو ال ترغبون في حضور هذا الموعد ,فننوه مرة أخرى
إلى أوقات العمل في :
Löhr-Center Koblenz Hohenfelder Str. 22
56068 Koblenz
Montag – Samstag 13:00 Uhr – 17:00 Uhr
حيث يوجد إمكانية هنا أيضا ً لتلقي التطعيم في هذه األوقات.

تفضلوا بقبول فائق االحترام
بالنيابة عن
هاري هونز
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