
Како да закажем термин у центру за вакцинаци�у?

Термини се могу заказати само телефоном на бро�: 0800 99 88 665 или путем Интернет
портала www.impfportal-niedersachsen.de  Термин се не може уговорити у центру за
вакцинаци�у или телефоном за грађане града Емдена.

Ко ће се вакцинисати и када?

Савезна влада �е издала уредбу о вакцинисању против короне ко�ом се дефинише
редослед вакцинаци�е. Више о томе можете пронаћи на веб локаци�и
www.niedersachsen.de/coronavirus   

Где �е центар за вакцинаци�у?

Центар за вакцинаци�у у Емдену налази се на задњем делу дворане Nordseehalle

(Früchteburger Weg 17-19, 26721 Emden). Приступ се регулише преко улице Сиелвег
(Sielweg) и тамошњим паркингом.

На дан вакцинаци�е аутобусом можете бесплатно доћи до и од центра за вакцинаци�у.

Све што треба да урадите �е да покажете Ваш позив на вакцинаци�у.

Шта морам да понесем на вакцинаци�у?

Донесите обавест о заказаном термину, службени доказ идентитета са сликом (нпр.

Лична карта, пасош, возачка дозвола) и ваша картица за вакцинаци�у (ако �е доступна).

Ако �е могуће, понесите попуњени �информативни лист� и �образац за анамнезу и
сагласност�. Ако ова два документа не понесете са собом, можете их добити у центру за
вакцинаци�у. Волонтерски асистенти за вакцинаци�у радо ће вам помоћи да попуните
папире. Преузмите документе са www.emden.de/impfzentrum  

Какав �е ток вакцинаци�е?

Молимо Вас да обавезно стигнете на време на заказани термин. Приступ ћете добити
само у време наведеног термина. Испред центра нема наткривеног простора за чекање.

Прво ћете бити регистровани у центру за вакцинаци�у. Зато су потребни наведени
документи. Такође се мери и Ваша температура. На друго� станици запослени
проверава�у и обрађу�у документе. Затим идете у чекаоницу. Након кратког чекања,

лекар ће Вас позвати на лекарски разговор. Бит ћете детаљно обавештени о
вакцинаци�и и можете постављати питања.

Ако се Ви и лекар сложите са вакцинаци�ом, отићи ћете у �едну од четири кабине.  Ту се
врши вакцинаци�а у надлактицу. После тога, молимо Вас останите у чекаоници �ош 15

минута ради посматрања.

Термин за другу вакцинаци�у ћете добити  у центру за вакцинаци�у; у зависности од
вакцине, то ће бити у размаку између 3 и 12 недеља.

Актуелне информаци�е можете сваковремено наћи на www.emden.de/impfzentrum 
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