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قسم أخبار 0202
العدد رقم 73
النشرة اإلخبارية إلدارة الهجرة واالندماج فوبرتال

القراء األعزاء،
موسم عيد الميالد ونهاية العام تقترب ونأمل وقت هادئ وتأملي بالنسبة لك ولعائلتك .تقدم لك هذه النشرة لمحة موجزة عن آخر التطورات
المتعلقة بكورونا في .Wuppertal
يرجى االستمرار في اتباع القواعد الالزمة ورعاية نفسك وزمالئك البشر.
نتمنى لكم وقتا طيبا وانتقاال جيدا إلى العام الجديد!
حافظ على صحتك!
قسم الهجرة واالندماج

يرجى مالحظة :يتم تكييف قواعد الجائحة باستمرار لعملية العدوى .وهذا يعني أن التغييرات يمكن أن تحدث مرة أخرى في غضون مهلة
قصيرة( .الحالة)2322020202 :

معلومات عامة
تدابير كورونا الجديدة









( G0تطعيم كامل أو التعافي) ينطبق أيضا على تجارة التجزئة
وتستثنى من ذلك محالت لتلبية االحتياجات اليومية مثل :تجارة األغذية ،والصيدليات ،ومنتجات النظافة والتجميل ،ومحطات
الوقود ،وما إلى ذلك.
يسمح لألشخاص الذين ال يستوفون متطلبات  G0باالجتماع علنا فقط مع الخاصة بهم ومع شخصين من أسرة أخرى
يعفى األطفال حتى  11عاما
يعتبر األزواج والشركاء في الحياة والشركاء في المعاشرة غير الزوجية أسرة واحدة حتى بدون سكن مشترك
في ليلة رأس السنة الجديدة ،يحظر األلعاب النارية العامة
أيضا أحداث الرقص العام وكذلك الرقص وأحداث الديسكو غير ممكنة
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Weitere Informationen
2G in Wuppertal

التطعيم المعزز(التطعيم المعزز ضد )21-divoC



يجب أن يكون التطعيم  3أشهر ،ولكن يجب أن يكون قبل  2أشهر على األقل.
الموعد إلزامي للتطعيم المعزز

Weitere Informationen
Terminbuchung

لقاح االطفال





يمكن للوالد حجز موعد لطفل عمره من  3إلى  11سنة .المتطلبات األساسية هي:
يجب أن يكون الطفل خاليا من العدوى (فحصه قبل التطعيم)
إذا كان الطفل مصابا بالفيروس ،يجب أن يكون هناك  4أشهر على األقل بين العدوى والتطعيم.
يجب أن يكون الوصي حاضرا في المقابلة االستفسارية قبل التطعيم

Weitere Informationen
Terminbuchung

تقديم اللقاح عبر الموقع المتنقل -بدون مواعيد!
باإلضافة إلى تواريخ التطعيم المتنقلة ،المدرجة في الرابط إلى أسفل قليال ،هناك أيضا عرض تطعيم متكرر وموسع مركزيا في Barmenو
.Elberfeld
Barmen: Rathaus Barmen, Raum Lichthof (barrierefrei), Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal


من االثنين إلى الخميس من الساعة  7إلى الساعة  3مساء.

Elberfeld: Rathaus Galerie (barrierefrei) Klotzbahn 5, 42105 Wuppertal


من االثنين إلى السبت من الساعة  7إلى الساعة  3مساء.

Elberfeld: Pavillon Döppersberg (barrierefrei), Alte Freiheit 23:



من االثنين إلى الخميس والسبت من الساعة  7إلى الساعة  3مساء.
الجمعة من الساعة الثانية بعد الظهر إلى  12مساء

Ronsdorf: Impfzentrum an der VAMED Rehaklinik Bergisch-Land,
Im Saalscheid 5




أيام الجمعة ،من الساعة  3مساء .إلى الساعة  7مساء( .ابتداء من  15ديسمبر)
أيام السبت واألحد ،من الساعة  6صباحا .إلى الساعة  2312مساء.
فقط   Anmeldungعبر اإلنترنت
0

Weitere Impftermine im Dezember
يرجى مالحظة :بسبب التطورات المتعلقة بعملية العدوى ،تتغير االجرااات باستمرار .على الصفحة الرئيسية لمدينة Wuppertal
( )aaa.ateewpuw..Cwيمكن استرجاع المعلومات الحالية عن اجراءات الجائحة .يرجى مواكبة التطورات.

غابت عنك النشرة اإلخبارية؟ يمكن العثور على الطبعات القديمة واللغات والمعلومات األخرى تحت الرابط التالي أو رمز
االستجابة السريعة
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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