
CORONA'YA KARŞI 

MODERNA İLE İKİCİ AŞI 

Cumartesi 10. – Pazar 11. Temmuz saat 10:00 – 16:00 

Staaken‘da 

 

10-11 Temmuz tarihleri arasında, Heerstrasse Nord'daki büyük yerleşim bölgesinde 

Corona'ya karşı yoğun aşılama tekrar gerçekleşecek. Bu sefer Moderna ile ikici aşı 

sunulmaktadır. Bu ikinci aşılama, yalnızca Mayıs ayında birincil aşılama sırasında takip 

aşılama için bir tarih atanmış olan kişiler için geçerlidir. 

Aşı, Moderna şirketinin aşıları kullanılarak yapılıyor. Moderna ile Aşılamada, ilkinden birkaç 

hafta sonra ikinci bir aşılama gereklidir. Korona enfeksiyonuna karşı iyi bir etki ve çok iyi, 

güvenilir koruma sağlamanın tek yolu budur. 

 

KIM IKINCI BIR AŞI ALABILIR? 

Staaken'de (28-30 Mayıs) ilk aşılama sırasında Moderna ile ilk aşı alan tüm kişiler. 

AŞILAR NE ZAMAN YAPILACAK? 

Aşılar 10 Temmuz Cumartesi ve 11 Temmuz Pazar günü, 9:30-16: 30. 

Uzun Kuyruklardan kaçınmak için lütfen davet Mektubundaki randevu önerisine bakın.  

AŞILAR NEREDE YAPILIR? 

Christian-Morgenstern-Schule spor salonu. Erişim: Räcknitzer Steig 12. 

Uzun bekleme sürelerinin olabilecegini lütfen unutmayın. Bir FFP2 maskesi takmanız 

gerekiyor. 

NE GETİRMEM GEREKİYOR? 

Kimlik kartınızı veya Ikametgah belgenizi yanınıza almanız gerekir. Mümkünse, lütfen ikinci 

randevu için davet mektubunu getirin. Ayrıca Aşı kartınızı getirin ve Aşı kartının içinde kayıtlı 

olduguna bakınız. 

 

DAHA FAZLA BİLGİYİ NEREDEN ALABİLİRİM? 

Sitelerde, personel ve doktorlardan aşılama ve Korona hakkında bilgi alacaksınız. Her 

aşılamadan önce bir doktorla bilgilendirme toplantısı yapılır. Orada tüm tıbbi soruları da 

sorabilirsiniz. 

Hafta sonu için Mayıs ayında olduğu gibi yogun bir katılım bekliyoruz ve Spandau sakinlerini 

Haftasonunu yapılacak olan aşılara bekliyoruz. 

 



Kısaca önemli noktalar İkinci Aşılama Moderna 

Rendavu Cumartesi ve Pazar, 10-11 Temmuz 

Saat 9:30-16:30 

Aşı yeri Spor salonu Christian-Morgenstern-Schule. 

Giriş: Räcknitzer Steig 12 

Aşılama yeterliliği 1. Staaken'de Mayıs ayında Moderna ile 

aşılama 

Getirin Kimlik / Ikametgah Belgesi 

Davet mektubu 

Aşı kartı 

 

SSS Sıkça Sorulan Sorular 

Bu randevuya gelemem, ne yapmalıyım? 

Ne yazık ki, sadece 10-11 Temmuz hafta sonu aşı yapıyoruz. Aile doktorunuz veya 

aşılama Merkezi aracılığıyla ikinci bir aşı alabilirsiniz (iletişim: Yardım Hattı 030 – 90 28 

22 00). 

Davetiyemi kaybettim, ne yapabilirim? 

Lütfen kimlik belgelerinizi ve aşı kartınızı yanınıza alın. 

İlk aşılama sırasında elektronik olarak kaydedildiğinden, bu kanıt olarak hizmet eder. 

Aşı haftasonu içinde bir randevuyu erteleyebilir miyim? 

Lütfen Randevunuza sadık kalın, Ertelemeler sadece sınırlı bir ölçüde mümkündür. 

Aşı Kartımı kaybettim. Ne yapabilirim? 

Orijinal aşı Sertifikası, elbette, aşıların en iyi kanıtıdır. Bunu bulamazsanız, yine de 

burada aşılanacaksınız ve geçici bir aşı kanıtı alacaksınız. Kimlik belgelerini yanınıza 

aldığınızdan emin olun.  

Bir refakatçi getirebilir miyim? 

Evet, bir Refakatçiye ihtiyacınız varsa.  

 

Mayıs ayında gelemedim, şimdi aşı yapabilir miyim? 

Maalesef hayır. Mayıs ayında bir kerelik bir Eylemdi, şimdi sadece ikinci aşıyi 

sunuyoruz. 

Aşılama için Aile hekiminize veya Berlin aşılama merkezlerine başvurabilirsiniz 

(iletişim: Yardım Hattı 030 – 90 28 22 00) wenden. 

 

Başka bir aşı alabilir miyim? 



Bu hafta sonu sadece Moderna aşısı var. Aile doktorunuz veya Berlin aşılama 

merkezleri aracılığıyla başka bir aşı alabilirsiniz (iletişim: Yardım Hattı 030 – 90 28 22 

00). 

Johnson aşısı tekrar aşılanıyor mu? 

Bu hafta sonu sadece Moderna aşısı var. Aile doktorunuz veya Berlin aşılama 

merkezleri aracılığıyla başka bir aşı alabilirsiniz (iletişim: Yardım Hattı 030 – 90 28 22 

00). 

 


