„Wie

können Sie sich zur Impfung im Impfzentrum anmelden?“

Si mund të regjistroheni për vaksinim në qendrën e vaksinimit?"
Hapi 1: Regjistrimi në https://impfzentren.bayern/citizen/ (QRKodi në faqen e internetit)
Së pari, regjistrohuni për vaksinimin përmes sistemit të regjistrimit në internet, duke treguar
të dhënat që ju duhen për prioritizim, siç janë mosha dhe grupi i profesionit.
Hapi 2: prioritizimi
Sistemi i përparësisë së Shtetit të Lirë të Bavarisë automatikisht ju cakton përparësinë e
duhur në përputhje me kërkesat ligjore. Kjo nuk mund të ndikohet nga qendra e vaksinimit.
Hapi 3: "Ne kërkojmë durimin tuaj derisa të bëhet takimi!"
Takimet caktohen në përputhje me vaksinën e disponueshme në bazë të renditjes së
specifikuar. Ju do të kontaktoheni automatikisht. Pasi të regjistroheni, qendra e vaksinimit do
t'ju kontaktojë sa më shpejt që t'ju caktohet një takim.
Kërkimet në qendrën e vaksinimit nuk janë të nevojshme, por vetëm çojnë në vonesa në
procesin e caktimit të një takimi. Pas regjistrimit në internet, ju mund të kontrolloni vetë
statusin e regjistrimit tuaj në çdo kohë në www.impfzentren.bayern.
Hapi 4: Emërimi dhe vaksinimi në qendrën e vaksinimit
Qendra jonë e vaksinimit në Donau-City-Center (Schillerstraße 2, 85055 Ingolstadt) ka
hapësirë të mjaftueshme për t'ju vaksinuar shpejt. Aty mund të parkoni për një orë falas në
zonat qendrore të parkimit në natyrë dhe për deri në 3 orë falas në garazhet e parkimit pa
pengesa. Qendra e vaksinimit mund të arrihet me biçikletë (ka hapësira parkimi në
dispozicion) ose lehtësisht me autobus (stacioni i autobusit Frühlingstrasse në linjat 21 dhe
51).
Për vaksinimin vetë, ju lutemi sillni kartën tuaj të identitetit, nëse keni kartën tuaj të
vaksinimit, kartën tuaj të sigurimit dhe dokumentet mjekësore siç janë karta e zemrës, karta
e identitetit diabetik ose një listë e ilaçeve.
Për të shmangur kohën e panevojshme të pritjes dhe turmat, ne kërkojmë që të mbërrini sa
më saktësisht që të jetë e mundur. Pra, vijnë jo më shumë se 5 deri në 10 minuta para
takimit tuaj!
Askush nuk duhet të shqetësohet se do të harrohet! "
Grupe njerëzish që nuk kanë qasje në internet ose që kanë nevojë për ndihmë për të
plotësuar formularin e regjistrimit në internet mund të telefonojnë gjithashtu në linjën e
vaksinimit (nga e hëna në të premte nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 4 pasdite) në 0841
933388. Njerëzit e shurdhër mund të kontaktojnë 'covid-deaf@ingolstadt.de'. Ju lutemi mbani
këtë mundësi regjistrimi falas për grupet e synuara të njerëzve.
Për pyetjet e përgjithshme, një linjë telefonike për informacionin (e hënë deri të premten nga
ora 8 e mëngjesit deri në ora 4 pasdite) është vendosur në 0841 305-41000. Për pyetje
specifike mjekësore në lidhje me gjendjen tuaj personale të shëndetit, ne ju kërkojmë të
kontaktoni mjekun tuaj kurues.
Informacion mbi vaksinimin www.ingolstadt.de/impfen

