
  

 
 

 
 
 

ميشينيتش منطقة  كولونيا  
كورونا فيروس للتوقيف   ! اللقاح خذ <<< ! <<< 

(مساءً  6 الى صباًحا 9) 2021 ماي  ، 8 مساًء والسبت 6 الى  صباًحا 9) 2021 ماي 7 الجمعة ?متى  

بالمشينيش كاريتاس  مركز  في  العنوان ؟  

        Brühler Landstraße 425, 50997 Köln 
Warum Impfen?  

C  الحماية من األعراض الشديدة
 أقل قيود  
 السفر عند  
 الصحي الحجر قواعد خالل   
 التسوق أثناء  
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Caritas-Zentrum  
بالمشينيش كاريتاس  مركز   

Brühler Landstr. 425 

بالتطعيمات؟  سيقوم من   

مشنيش الطبية العيادة فريق   

Dres. Kliem, Pesch, Plucinski 

 ماذا؟

للتحصين الدائمة اللجنة  (STIKO) 

بها موصى لقاحات  

؟ بالتطعيم له المسموح من  

بالمشينيش المقيمين جميع  

سنة 16 من :العمرية الفئة  

إحضار يرجى ، متاًحا كان إذا : 
الصحي التأمين وبطاقة (اللقاح)التطعيم وشهادة الهوية  

Bei Fragen: caritas-zentrum.meschenich@caritas-koeln.de Bei Fragen: caritas-zentrum.meschenich@caritas-koeln.de 

Bei Fragen: caritas-zentrum.meschenich@caritas-koeln.de Bei Fragen: caritas-zentrum.meschenich@caritas-koeln.de 
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