Albanisch (shqiptare)
Vaksinimi kundër koronës
27 nëntor dhe 18 dhjetor
9.30 e mëngjesit - 4 pasdite.
PA regjistrim dhe pa pagesë!
Kisha 3
Hörgensweg 62
Hamburg-Eidelstedt
Ndoshta do të dëshironit të vaksinoheshit kundër Covid-19? Ende nuk jeni të sigurt nëse
kjo është e drejtë për ju? Nuk ka problem! Eja me 27/11 dhe 18.12. ndërmjet orës 9:30 dhe
16:00 në Kirche3 në Hörgensweg 62. Ju mund të merrni këshilla atje. Nëse dëshironi të
vaksinoheni, është falas. A keni tashmë një kartë vaksinimi? Atëherë ju lutemi sillni me
vete!
Jeni vaksinuar dy herë dhe jeni mbi 70 vjeç? Nëse vaksinimi juaj është bërë më shumë se
6 muaj më parë, ju mund të vaksinoheni për herë të tretë me ne (vaksinim përforcues).
Nëse keni uri, ne kemi përgatitur për ju ëmbëlsira dhe salsiçe (mish gjeldeti) në role.
Ushqimi nuk kushton asgjë. Nga rruga, torta është pjekur nga ndihmësit tanë!
A e sillni fëmijën tuaj me vete? Nuk ka problem! Ndërsa jeni duke marrë këshilla dhe
duke u vaksinuar, fëmija juaj mund të bëjë punë dore me ne. Dhe sigurisht që ka edhe një
tullumbace për rrugën në shtëpi!
Ekipi i vaksinimit celular ofron vaksinimin e parë dhe të dytë me Biontec (12-18 vjeç
kur shoqërohet nga një kujdestar ligjor) dhe vaksinat me Johnsen & Johnsen (nga 18 vjeç}).
Tani rekomandohet një vaksinim përforcues për:
• të gjithë (përfshirë njerëzit e shëndetshëm) të moshës ≥ 70 vjeç,
• të gjithë banorët e shtëpive të të moshuarve, pavarësisht nga mosha,
• Stafi infermieror dhe të tjerët që kanë kontakte të drejtpërdrejta me banorët,
kjo vlen për ambientet e kujdesit ambulator, pjesërisht ose plotësisht spitalor për
të moshuarit ose për personat e tjerë në rrezik të shtuar për
kurse të rënda të sëmundjes COVID-19,
• Personeli në objektet mjekësore me kontakt të drejtpërdrejtë me pacientët.

