
ОСНОВНИ ВАКСИНАЦИИ ПРОТИВ КОРОНА 

             

 

ДВЕ ВАКСИНАЦИИ С МОДЕРНА 

от събота 10-  неделя 11 юли 10:00 ч. - 16:00 ч. 

в Щакен 

От 10 - 11 юли ваксинациите срещу Corona отново ще се проведат в големия жилищен 

комплекс Heerstraße Nord. Този път се предлагат Bторите ваксинации с Модерна. Само 

хората, на които вече е назначена среща за последваща ваксинация през май по време 

на основната ваксинация, имат право на тази втора ваксинация. 

 Ваксините се правят с ваксините от Moderna. При ваксиниране с Moderna е 

необходима втора ваксинация няколко седмици след първата. Това е единственият 

начин да се постигне добър ефект и много добра, надеждна защита срещу корона 

инфекция. 

Кой може да получи втора ваксинация? 

Всички хора, които са получили първата ваксинация с Moderna като част от първата 

ваксинационна кампания в Щакен (28 - 30 май). 

КОГА СТАВАТ ВАКСИНАЦИИТЕ? 

 
Ваксинации в събота на 10 юли и неделя на 11 юли, от 9:30 до 

16:30 часа. 

Моля, обърнете се към предложената дата в писмото за покана, 

за да избегнете дълги опашки. 

КЪДЕ СТАВАТ ВАКСИНАЦИИТЕ? 

Фитнес зала на училището Christian Morgenstern. Достъп: Räcknitzer Steig 12. 

Моля, имайте предвид, че са възможни по-дълги периоди на 

изчакване. Трябва да носите маска FFP2. 

КАКВО ТРЯБВА ДА Нося? Трябва да носите личната си карта или удостоверение 
за регистрация. Ако е възможно, моля, носете със себе си писмо за покана за 

2-ра среща. Освен това, моля, уверете се, че имате сертификат за 

ваксинация, за да въведете ваксинацията там. 

КЪДЕ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ? На местата можете да 

получите информация за ваксинациите и Corona от служители и 

лекари. Преди всяка ваксинация се провежда информативна беседа 

с лекар. Там можете да зададете и всички медицински въпроси. 

Надяваме се на същото оживено участие през уикенда като първия 

път и очакваме с нетърпение жителите на Шпандау и подобен 

спокоен ваксинационен уикенд като през Mай. 

 



Важна информация накратко 

 

Втора ваксинация Moderna 

 

Termine Събота и неделя 10-11 юли 

9: 30-16: 30 

 

Място за ваксинация 

 

Фитнес зала на училището Christian 

Morgenstern. Достъп: Räcknitzer Steig 12 

 

Допустимост за ваксинация 

 

1-ва ваксинация с Moderna през май в Staaken 

 

Донеси Удостоверение за самоличност / регистрация 

Поканващо писмо 

Карта за ваксинация 

 

 

 Често задавани въпроси 

Не мога да дойда на срещата, какво да направя? 

За съжаление ваксинираме само през уикенда на 10 - 11 юли. Можете да получите 

втора ваксинация чрез Вашия лекар или чрез такава  Impfzentrum (Kontakt: Hotline 030 – 

90 28 22 00) vereinbaren. 
 

Загубих писмото си с покана, какво мога да направя? 

 

Моля, носете със себе си документи за самоличност и       свидетелство за ваксинация. 
Тъй като сте били записани по електронен път по време на      

първата ваксинация, това служи като доказателство за нас. 

Мога ли да разсроча среща в рамките на ваксинационния уикенд? 

 

Моля, придържайте се към срещата си, отлаганията са възможни само в ограничена 

степен. 
 

Загубих сертификата си за ваксинация. Какво мога да 

направя? 

Оригиналният сертификат за ваксинация, разбира се, е най-доброто доказателство за 

ваксинациите. Ако не можете да го намерите, пак ще бъдете ваксинирани тук и ще 

получите временен сертификат за ваксинация. Не забравяйте да носите идентификация 

със себе си. 

 

Мога ли да доведа някой със себе си? 

 

Да, ако имате нужда от някой, който да ви придружава. 
 

tel:+493090282200
tel:+493090282200


Не можах да дойда през май, мога ли да направя 

ваксинацията сега? 

За съжаление не. Това беше еднократна кампания през май, сега предлагаме само 

втори ваксинации. 
 

За ваксинация можете да се свържете с вашия семеен лекар или с 

Berliner Impfzentren (Kontakt: Hotline 030 – 90 28 22 00) wenden. 

Мога ли да получа друга ваксина? 
 

Само ваксината Moderna е достъпна за нас през този уикенд. Можете да 

получите друга ваксина чрез личния си лекар или в 

 Berliner Impfzentren (Kontakt: Hotline 030 – 90 28 22 00). 

Ще бъдa ли ваксинирана отново ваксината на Джонсън? 
 

Само ваксината Moderna е достъпна за нас през този уикенд. 

Можете да получите друга ваксина чрез личния си лекар или в Berliner 

Impfzentren (Kontakt: Hotline 030 – 90 28 22 00). 

 

tel:+493090282200
tel:+493090282200
tel:+493090282200

