«Πώς μπορείτε να εγγραφείτε για τον εμβολιασμό στο
εμβολιαστικό κέντρο;»
Βήμα 1: Εγγραφή στη διεύθυνση https://impfzentren.bayern/citizen/ (κωδικός QR για είσοδο στον ιστότοπο)
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Εγγραφείτε αρχικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος εγγραφής,
δηλώνοντας τα στοιχεία σας που είναι απαραίτητα για την
προτεραιοποίηση, όπως για παράδειγμα ηλικία και επαγγελματική
ομάδα.

Stadt Ingolstadt
Βήμα 2: Προτεραιοποίηση
Το σύστημα προτεραιοποίησης της Δημοκρατίας της Βαυαρίας σας
δίνει αυτόματα την αντίστοιχη προτεραιότητα σύμφωνα με τις
κανονιστικές απαιτήσεις. Αυτό δεν μπορεί να επηρεαστεί από το
εμβολιαστικό κέντρο.
Βήμα 3: «Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας έως τον
προγραμματισμό του ραντεβού!»
Με βάση την καθορισμένη σειρά, τα ραντεβού προγραμματίζονται
σύμφωνα με το υπάρχον εμβόλιο. Θα επικοινωνήσουμε αυτόματα
μαζί σας. Εάν έχετε εγγραφεί μία φορά, το εμβολιαστικό κέντρο θα
επικοινωνήσει μαζί σας, μόλις είναι δυνατός ο προγραμματισμός ενός
ραντεβού για εσάς.
Δεν χρειάζεται να ρωτήσετε στο εμβολιαστικό κέντρο, καθώς
αυτό θα οδηγήσει απλώς σε καθυστερήσεις στην εξέλιξη του
προγραμματισμού ραντεβού. Μετά την ηλεκτρονική εγγραφή
μπορείτε να ελέγχετε μόνοι σας ανά πάσα στιγμή την κατάσταση της
εγγραφής σας στη διεύθυνση www.impfzentren.bayern.
Βήμα 4: Ραντεβού και εμβολιασμός στο εμβολιαστικό κέντρο
Στο εμβολιαστικό μας κέντρο στο Donau City Center (Schillerstraße
2, 85055 Ingolstadt) υπάρχει επαρκής χώρος, ώστε να μπορέσουμε
να σας εμβολιάσουμε γρήγορα. Εκεί μπορείτε να σταθμεύσετε το
όχημά σας δωρεάν για μία ώρα στους κεντρικούς εξωτερικούς
χώρους στάθμευσης και δωρεάν έως και 3 ώρες στα ελεύθερα
προσβάσιμα πάρκα στάθμευσης. Μπορείτε επίσης να προσέλθετε
στο εμβολιαστικό κέντρο με το ποδήλατο (υπάρχουν δυνατότητες
στάθμευσης) ή άνετα με το λεωφορείο (στάση Frühlingstraße των
γραμμών 21 και 51).
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Για τον εμβολιασμό θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας την ταυτότητά
σας, εάν υπάρχει, το πιστοποιητικό εμβολιασμού (Impfausweis), την
κάρτα ασφαλισμένου (Versichertenkarte) και ιατρικά έγγραφα όπως
καρδιολογική βεβαίωση (Herzpass), κάρτα διαβητικού (Diabetikerausweis) ή λίστα φαρμάκων.
Για την αποφυγή περιττής αναμονής και συσσώρευσης κόσμου,
παρακαλείστε να προσέλθετε όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη
Seite 1/4

ακρίβεια. Για τον λόγο αυτό, ελάτε το πολύ 5 έως 10 λεπτά πριν από
το ραντεβού!
«Κανείς δεν πρέπει να φοβάται ότι θα ξεχαστεί!»
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Ομάδες ατόμων που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή
χρειάζονται υποστήριξη κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής
εγγραφής, μπορούν επίσης να καλέσουν την ανοικτή γραμμή
εμβολιασμού (Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 έως 16:00) στον
αριθμό τηλεφώνου 0841 933388. Οι κωφοί μπορούν να
απευθυνθούν στη διεύθυνση covid-deaf@ingolstadt.de.
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα εγγραφής για τις
προβλεπόμενες ομάδες ατόμων.
Για γενικές ερωτήσεις δημιουργήθηκε μια ανοικτή γραμμή
ενημέρωσης (Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 έως 16:00) στον αριθμό
τηλεφώνου 0841 305-41000. Για ειδικές ερωτήσεις ιατρικού
περιεχομένου, οι οποίες αφορούν την προσωπική κατάσταση της
υγείας σας, σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον θεράποντα
γιατρό σας.

Πληροφορίες σχετικά με τον εμβολιασμό www.ingolstadt.de/impfen
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„Wie können Sie sich zur Impfung im Impfzentrum anmelden?“
Schritt 1: Anmeldung unter https://impfzentren.bayern/citizen/ (QRCode zur Website)
Zunächst melden Sie sich über das Online-Registrierungssystem unter Angabe Ihrer für die Priorisierung notwendigen Daten, wie beispielsweise Alter und Berufsgruppe, zur Impfung an.
Eine Information der
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Schritt 2: Priorisierung
Das Priorisierungssystem des Freistaats Bayern weist Ihnen automatisch die entsprechende Priorität nach den gesetzlichen Vorgaben zu.
Dies kann vom Impfzentrum nicht beeinflusst werden.
Schritt 3: „Wir bitten um Ihre Geduld bis zur Terminvergabe!“
Anhand der festgelegten Reihenfolge werden die Termine nach vorhandenem Impfstoff vergeben. Sie werden automatisch kontaktiert.
Einmal registriert, meldet sich das Impfzentrum meldet bei Ihnen, sobald Ihnen ein Termin zugeteilt werden kann.
Nachfragen beim Impfzentrum sind nicht erforderlich, sondern
führen lediglich zu Verzögerungen im Ablauf der Terminvereinbarung. Nach einer Online-Registrierung können Sie den Stand Ihrer
Anmeldung jederzeit selbständig unter www.impfzentren.bayern prüfen.
Schritt 4: Termin und Impfung im Impfzentrum
Über unser Impfzentrum im Donau-City-Center (Schillerstraße 2,
85055 Ingolstadt) steht ausreichend Platz zur Verfügung, Sie rasch
impfen zu können. Dort kann auf den zentralen Außen-Parkflächen
eine Stunde kostenfrei, in den barrierefrei zugänglichen Parkhäusern
bis zu 3 Stunden kostenfrei geparkt werden. Ebenso kann das Impfzentrum mit dem Rad (Abstellmöglichkeiten sind vorhanden) oder bequem mit dem Bus (Haltestelle Frühlingstraße der Linien 21 und 51)
erreicht werden.
Zur Impfung selbst bringen Sie bitte Ihren Personalausweis, falls vorhanden den Impfausweis, Ihre Versichertenkarte und medizinische
Unterlagen wie einen Herzpass, einen Diabetikerausweis oder eine
Medikamentenliste mit.
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Um unnötige Wartezeiten und Ansammlungen zu vermeiden, wird um
möglichst punktgenaue Ankunft gebeten. Kommen sie deshalb maximal 5 bis 10 Minuten vor Ihrem Termin!
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„Niemand muss befürchten vergessen zu werden!“
Personengruppen, die keinen Internetzugang haben bzw. die beim
Ausfüllen der Onlineanmeldung Unterstützung benötigen, können
auch die Impf-Hotline (Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr) unter
der Nummer 0841 933388 anrufen. Gehörlose können sich an ‚covid-deaf@ingolstadt.de‘ wenden. Bitte diese Anmeldemöglichkeit für
die vorgesehenen Personengruppen freihalten.
Eine Information der
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Für allgemeine Fragen wurde eine Info-Hotline (Montag bis Freitag
von 8 bis 16 Uhr) unter der Rufnummer 0841 305-41000 eingerichtet.
Für spezifische medizinische Fragestellungen, die Ihren persönlichen Gesundheitszustand betreffen, bitten wir Sie, sich an Ihre behandelnde Ärztin / Ihren behandelnden Arzt zu wenden.
Informationen zum Thema Impfen www.ingolstadt.de/impfen
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