مركز التلقيح العمر التطوري
A

منطقة

منطقة أالتري

ARAALA

المرجع  :د .انرٌكو ستراكاموري ( مرجع المنطقة

A

مركز التلقٌح العمر التطوري )

اإلتصالت :

*
*
*
*

موقع  :منتجع كٌابٌتو مستشفى االتري ( 00030فروزٌنونً)
هاتف 00058045030 :
الفاكس 00058045375 :

البرٌد اإللكترونً consped.alatri@aslfrosinone.it
نوع التلقيح :

اللقاحات  34-0سنوات

أيام و أوقات الدخول:

*
*
*
*
*

اإلثنٌن

/ 303:8
/00-4

0:388

-033:8
00 -31/ 033:8
00-38
/ 00/0:3:8
-30 -03:8
الثالثاء 00-4

00
-37-03:8
األربعاء 00-4
033:8
00-31
00
-38 //00
-37-03:8
الغمٌس 00-4
033:8
-033:8
033:8
000:388
-30-03:8
الجمعة 00-4

**

دوارات إستثناإٌة

*

الحجز (نعم/ال)  :نعم
وضع الحجز
حجوزات الهاتف على الرقم 00058045030

*
*

03388
-03:8
00
- 38
من اإلثنٌن إلى الجمعة / 00-

الثالثاء-األربعاء-الغمٌس

03388-033:8

ANAANA

منطقة أناني

المرجع  :د .انرٌكو ستراكاموري ( مرجع المنطقة

A

اإلتصالت :

*
*
*

موقع  :حً أونوراتو كابو مستشفى  00037أنانً (فروزٌنونً)
هاتف 0005 0075787 :
البرٌد اإللكترونً :

consped.anagni@aslfrosinone.it

نوع التلقيح  :اللقاحات  34-0سنوات
أيام و أوقات الدخول:

*
*
*
*
**
*

اإلثنٌن

033:8-303:8
/00-4

003:8
00 -31/ 00-38 / 00
-30-03:8
الثالثاء 00-4

00-31 00-38 033:8
/00-37
الغمٌس 00-4
-033:8
00033:8
-30-03:8
الجمعة 00-4
دوارات إستثناإٌة
الحجز (نعم/ال)  :نعم
وضع الحجز

*
*

حجوزات الهاتف على الرقم 0005 0075787
00-03388
38/-083:8
من اإلثنٌن إلى الجمعة 00-

مركز التلقٌح العمر التطوري )

منطقة فيوجي

FIUGGI

المرجع  :د .انرٌكو ستراكاموري ( مرجع المنطقة
اإلتصالت :

*
*
*

موقع  :حً فال مادو ّنا فٌوجً ( 03014فروزٌنونً)
هاتف 0775/515346 :

البرٌد اإللكترونً :

consped.fiuggi@aslfrosinone.it

نوع التلقيح  :اللقاحات  34-0سنوات
أيام و أوقات الدخول

*
*

الثالثاء

12:30 - 9:00

الجمعة

13:00 - 8:30

الحجز (نعم/ال)  :نعم
وضع الحجز

*
*

حجوزات الهاتف على الرقم
األربعاء

17.00 - 11.00

0775/515346

A

مركز التلقٌح العمر التطوري )

منطقة باليانو

PALIANO

المرجع  :د .انرٌكو ستراكاموري ( مرجع المنطقة
اإلتصالت :

*
*

موقع  :حً دِل بونطونً  00034-,11بالٌانو (فروزٌنونً)
هاتف 0775/578582 :

البرٌد اإللكترونً :

consped.paliano@aslfrosinone.it

نوع التلقيح  :اللقاحات  34-0سنوات
أيام و أوقات الدخول:
اإلثنٌن 37000/7000 :
األربعاء 30000/4000 :
الحجز (نعم/ال)  :نعم
وضع الحجز

*
*

حجوزات الهاتف على الرقم 0005504547
الثالثاء و الجمعة 7000/38000

A

مركز التلقٌح العمر التطوري )

منطقة
منطقة

فروزينوني (المقر الراإيسي

ASL

(

B

FROSINONE

المرجع  :د.مارٌا غابرٌٌاال كالٌندا ( مرجع المنطقة

مركز التلقٌح العمر التطوري )

B

اإلتصالت :

*
*
*
*
*

موقع  :حً أرماندو فابً  000300فروزٌنونً
هاتف 00054477371 : 3
هاتف 00054477370 : 7
فاكس 00054477374 :
البرٌد اإللكترونً

Consped.frosinone@aslfrosinone.it

نوع التلقيح  :اللقاحات  34-0سنوات
أيام و أوقات الدخول:

*
*

الثالثاء 37.00-7000
الجمعة 30000-4000
الحجز (نعم/ال) :ال
_____________________________________________________________________

منطقة شي ّكانو

CECCANO

المرجع  :د.مارٌا غابرٌٌاال كالٌندا ( مرجع المنطقة
اإلتصالت :

*
*
*

موقع  :بوركو سانتا لوشٌٌا 00070-شٌ ّكانو (فروزٌنونً)
هاتف00051717400 :
البرٌد اإللكترونً

Consped.ceccano@aslfrosinone.it

B

مركز التلقٌح العمر التطوري )

نوع التلقيح  :اللقاحات  34-0سنوات
أيام و أوقات الدخول:

*
*

اإلثنٌن-الثالثاء-الجمعة 37000-4000
أي دوارات إستثناإٌة
الحجز (نعم/ال) :ال

____________________________________________________________

منطقة فيرينتينو

FERENTINO

المرجع  :د.مارٌا غابرٌٌاال كالٌندا ( مرجع المنطقة

B

مركز التلقٌح العمر التطوري )

اإلتصالت :

*
*
*
*

موقع  :حً بورطا مجّ وري  00030فٌرٌنتٌنو (فروزٌنوي)
هاتف0005783078 :
فاكس 0005788000 :
البرٌد اإللكترونً

Consped.ferentino@aslfrosinone.it

نوع التلقيح  :اللقاحات  34-0سنوات
أيام و أوقات الدخول:
من اإلثنٌن إلى الخمٌس 30000-4000

*

أي دوارات إستثناإٌة
الحجز (نعم/ال) :نعم

*
*

حجوزات الهاتف على الرقم 0005783078
من اإلثنٌن إلى الجمعة 30000-37000
_____________________________________________________________________

منطقة شيبرانو (موقع غير مفتوح مؤقتا (

المرجع  :د.مارٌا غابرٌٌاال كالٌندا ( مرجع المنطقة

CEPRANO

B

مركز التلقٌح العمر التطوري )

اإلتصالت :

*
*

موقع  :حً رٌجٌنا مركٌرٌطا  00078شٌبانو (فروزٌنونً)
هاتف0005738030 :
البرٌد اإللكترونً

Consped.ceprano@aslfrosinone.it

نوع التلقيح  :اللقاحات  34-0سنوات
أيام و أوقات الدخول:
الثالثاء ثانً من الشهر 37000-4000
الحجز (نعم/ال) :ال
___________________________________________________________________

منطقة فيرولي

VEROLI

المرجع  :د.مارٌا غابرٌٌاال كالٌندا ( مرجع المنطقة
اإلتصالت :

*
*

موقع  :حً

لوشو ألفٌو  00077-فٌرولً (فروزٌنونً

هاتف0005704337 :
البرٌد اإللكترونً

Consped.veroli@aslfrosinone.it

نوع التلقيح  :اللقاحات  34-0سنوات
أيام و أوقات الدخول:

*

األربعاء و الجمعة 37000-7000

B

مركز التلقٌح العمر التطوري )

*

دوارات إستثناإٌة
الحجز (نعم/ال) :ال

C

منطقة
منطقة سورا ( المقر الرإيسي

(

SORA

المرجع  :د .كاٌطانو جٌرمانً ( مرجع المنطقة

c

مركز التلقٌح العمر التطوري )

اإلتصالت :

*
*
*

موقع  :حً بٌامونتً  00007سورا (فروزٌنونً)
هاتف 00014734078 :3
هاتف00014734017 :7
الفاكس 00014734017 :

*

البرٌد اإللكترونً consped.sora@aslfrosinone.it
نوع التلقيح  :اللقاحات  34-0سنوات
أيام و أوقات الدخول:

*

اإلثنٌن -األربعاء -الجمعة 33000-7000
الحجز (نعم/ال)  :نعم
وضع الحجز

*
*

حجوزات الهاتف على الرقم 00014734078

الثالثاء 30000-7000
____________________________________________________________

منطقة إسوال ليري

ISOLA LIRI

المرجع  :د .كاٌطانو جٌرمانً ( مرجع المنطقة
اإلتصالت :

C

مركز التلقٌح العمر التطوري )

*
*
*

موقع  :حً سٌلفا  00001إسوال لٌري (فروزٌنونً)
هاتف0001407000 :
البرٌد اإللكترونً

consped.isola@aslfrosinone.it

نوع التلقٌح  :اللقاحات  34-0سنوات
أيام و أوقات الدخول:

*

اإلثنٌن و الخمٌس 33000-7000
الحجز (نعم/ال)  :نعم
وضع الحجز
حجوزات الهاتف على الرقم 0001407000

*

الثالثاء 30000-7000
____________________________________________________________
ATINA

منطقة أتينا
المرجع  :د .كاٌطانو جٌرمانً ( مرجع

المنطقةC

مركز التلقٌح العمر التطوري )

اإلتصالت :

*
*
*

موقع  :حً كولًّ مٌلفا  00087أتٌنا (فروزٌنونً)
هاتف 00011748804 :
البرٌد اإللكترونً

consped.atina@aslfrosinone.it

نوع التلقيح  :اللقاحات  34-0سنوات
أيام و أوقات الدخول:

*

الثالثاء و الخمٌس 33000-7000
الحجز (نعم/ال)  :نعم
وضع الحجز

*
*

حجوزات الهاتف على الرقم 00011708804

اإلثنٌن-األربعاء-الجمعة 30000-7000
____________________________________________________________

منطقة
منطقة كاسينو ( المقر الرإيسي

(

المرجع  :د .مارٌا ِبٌا ّ
مازٌ ّتً ( مرجع

D

CASSINO

المنطقة D

مركز التلقٌح العمر التطوري )

اإلتصالت :

*
*
*

موقع  :حً دٌِلً إروي  00080 -07كاسٌّنو (فروزٌنونً)
هاتف000173018 :
البرٌد اإللكترونً

consped.cassino@aslfrosinone.it

نوع التلقيح  :اللقاحات  34-0سنوات
أيام و أوقات الدخول:

*
*

من اإلثنٌن إلى الجمعة 37000-4000
اإلثنٌن واألربعاء 31000-38000
الحجز (نعم/ال)  :نعم
وضع الحجز
حجوزات الهاتف على الرقم 000173018

*

من اإلثنٌن إلى الجمعة 38000-33000
____________________________________________________________
منطقة بونتيكورفو

PONTECORVO

المرجع  :د .مارٌا ِبٌا ّ
مازٌ ّتً ( مرجع

المنطقة D

مركز التلقٌح العمر التطوري )

اإلتصالت :

*

موقع  :حً سان جوفا ّنً باتٌستا كاسا ِدال ّ سلوتً  00000بونتٌكورفو (فروزٌنونً)

*
*

هاتف00010177757 :
الفاكس 00010177733 :
البرٌد اإللكترونً

Vaccinazioni.pontecorvo@aslfrosinone.it

نوع التلقيح  :لقاحات  34-0سنوات
أيام و أوقات الدخول:

*
*

من اإلثنٌن إلى الجمعة 37000-4000
الثالثاء والخمٌس 31000-38000
الحجز (نعم/ال)  :نعم
وضع الحجز
حجوزات الهاتف على الرقم 00010177757

*

من اإلثنٌن إلى الجمعة 38000-33000

مراكز التلقيح للكبار
منطقة
وحدة التشغيل سيسب أالتري

A

U.O. SISP ALATRI

المرجع  :د .دومٌنٌكو مارٌا بٌترٌلّو (مرجع وحدة التشخٌل سٌسب أالتري  -مراكز للكبار)
اإلتصالت :

*
*
*

موقع  :منتجع كٌابٌّتو مستشفى  00033أالتري (فروزٌنونً)
هاتف00058045058 :
البرٌد اإللكترونً

sisp.distrettoa@aslfrosinone.it

نوع التلقيح  :تلقٌح للكبار /عامل
أيام و أوقات الدخول:

*

األربعاء 37000-4000
الحجز (نعم/ال)  :ال

وحدة التشغيل سيسب أنانً

U.O. SISP -ANAGNI

المرجع  :د .جوسابًّ دي لوزٌو (مرجع وحدة التشخٌل سٌسب أنانً  -مراكز للكبار)
اإلتصالت :

*
*
*

موقع  :حً أونوراتو كابو  00037-7،أنانً (فروزٌنونً)
هاتف00050075771 :
البرٌد اإللكترونً
نوع التلقيح  :تلقٌح للكبار /عامل
أيام و أوقات الدخول:

*

الخمٌس 37000-4000
الحجز (نعم/ال)  :نعم
وضع الحجز

عبر البرٌد اإللكترونً

*
*

sisp.anagni@aslfrosinone.it

حجوزات الهاتف على الرقم 00050075771
من اإلثنٌن إلى الجمعة 30000-4000

منطقة
وحدة التشغيل سيسب فروزينوني

B

U.O. SISP- FROSINONE

المرجع  :د .سونٌا إٌا ّنونً (مرجع وحدة التشخٌل سٌسب فروزٌنونً  -مراكز للكبار)
اإلتصالت :

*
*
*

موقع  :حً جّ .
مازٌنً  00300فروزٌنونً
هاتف00057007103 :
البرٌد اإللكترونً

sisp.distretto @aslfrosinone.it

نوع التلقيح  :تلقٌح للكبار /عامل

اإلثنٌن واألربعاء (37000-7000بإستثناء إحتٌاجات الخدمة المختلفة)
الحجز (نعم/ال)  :نعم
وضع الحجز

*
*

حجوزات الهاتف على الرقم 00057007103
من اإلثنٌن إلى الجمعة 37000-7000

منطقة
وحدة التشغيل سيسب سورا

C

U.O. SISP- SORA

المرجع  :د .أنطونٌال ّ كو ّزي (مرجع وحدة التشخٌل سٌسب سورا  -مراكز للكبار)
اإلتصالت :

*
*
*

موقع  :حً بٌامونطً  00007سورا (فروزٌنونً)
هاتف0001473474 :
البرٌد اإللكترونً:

sisp.distretto @aslfrosinone.it

نوع التلقيح  :تلقٌح للكبار /عامل
أيام و أوقات الدخول:

*

من اإلثنٌن إلى الجمعة 30000-4000
الحجز (نعم/ال)  :ال

منطقة
سينو
وحدة التشغيل سيسب كا ّ

D

U.O. SISP-CASSINO

المرجع  :د .فٌنسانزو ألخٌرتً (مرجع وحدة التشخٌل سٌسب كاسٌّنو  -مراكز للكبار)
اإلتصالت :

*
*
*

موقع  :حً كاسٌلٌنا نورد  00080كاسٌّنو ( فروزٌنونً
هاتف00054475400 :
البرٌد اإللكترونً

sisp.distrettod @aslfrosinone.it

نوع التلقيح  :تلقٌح للكبار /عامل
أيام و أوقات الدخول:
من اإلثنٌن إلى السبت 30000-7000
الحجز (نعم/ال)  :نعم
وضع الحجز

*
*

حجوزات الهاتف على الرقم 00054475403
من اإلثنٌن إلى السبت 30000-7000
وحدة التشغيل سيسب بونتيكورفو

U.O. SISP PONTECORVO

المرجع  :د .جوفا ّنً كاربونً (مرجع وحدة التشخٌل سٌسب بونتٌكورفو  -مراكز للكبار)
اإلتصالت :

*
*
*

موقع  :حً سان جوفا ّنً با ّتٌستً  00000بونتٌكورفو (فروزٌنونً
هاتف0005017750 :
البرٌد اإللكترونً

sisp.pontecorvo @aslfrosinone.it

نوع التلقيح  :تلقٌح للكبار /عامل
أيام و أوقات الدخول:

*

الثالثاء 37000-7000
الحجز (نعم/ال)  :ال

