
  

 
 

 
 
 

Ваксиниране в Мешених 
>>> Имунизирай се! Спри коронавирус! <<< 

Кога? петък 07.05.21 (09:00-18:00) & събота 08.05.21 (09:00-18:00) 

Къде? В Caritas- Zentrum Meschenich,  
        Brühler Landstraße 425, 50997 Köln 

Защо да се ваксинираш?  

C за да се предпазиш от тежки симптоми 

C по-малко ограничения  

 при пътуване 
 при правилата за карантина 
 при пазаруване 
 при задължителното тестване 
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Caritas-Zentrum 
Meschenich 

Brühler Landstr. 425 

Кой ще провежда ваксинирането?  

Praxisteam Hausärzte Meschenich Dres. 
Kliem, Pesch, Plucinski 

Кои ваксини? Всички ваксини, които са 
разрешени от Европейската агенция 
по лекарствата (ЕМА) 

Кой може да се ваксинира?   

Всички жители на Мешених 

Възрастова група: над 16 години 

Ако имате, моля носете:  

Лична карта, имунизационна книжка, 
здравноосигурителна книжка 
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