Практическа информация
ваксинация срещу корона

www.stad.gent/vaccinatie
Ваксинационна линия град Гент 09 210 10 44
понеделник до събота включително от 8 до 19 ч

Vertaling uit het Nederlands naar het Bulgaarss. Deze folder is ook in het Nederlands beschikbaar en bevat identiek dezelfde informatie.

Ваш ред е, гентенчани

ОТ ПОКАНА ДО ИНЖЕКЦИЯ
Регистрирайте се
в Hal 2
Вземете си
час

Идете във
Flanders Expo

Скоро ще получите писмо,
есемес или имейл от
фламандските власти
относно ваксинацията
срещу коронавируса. В него
ще прочетете как да си
вземете час. Нуждаете ли
се от помощ при вземането
на час? Обадете се на
ваксинационната линия
на град Гент 09 210 10 44.

Жителите на Гент отиват в един

Внимание! Ще получите
удостоверение за взетия
час. Пазете го добре,
защото ще трябва да го
носите със себе си.

ваксинационен център: Hal 2
на Flanders Expo. Можете да
стигнете до Expo с трамвай,
автобус и велосипед. С
кола можете да паркирате
безплатно на паркинги В и С
на The Loop (вижте плана).
Правим всичко възможно за
осигуряване на лесен достъп.
Така например осигуряваме
подходящ транспорт, помощ от
доброволци, инвалидни колички,
мобилни индукционни вериги за
хора с увреден слух и преводачи
по телефон или видео.
Желаете ли повече информация
или се нуждаете от допълнителна
помощ? Разгледайте stad.gent/
toegankelijkheidexpo или се
обадете на ваксинационната
линия на тел. 09 210 10 44.

При пристигането си в
Hal 2 се регистрирайте.
Не забравяйте личната си
карта и удостоверението за
взетия час. Ще прегледаме
заедно някои въпроси. Ще
Ви дадем разяснения за
ваксината и възможните
странични ефекти. .

Ще Ви бъде
поставена
ваксината
Медицинско лице ще я
инжектира в горната част
на ръката Ви. След това
можете да си починете
четвърт час в чакалнята.
Лекар ще провери дали
има евентуални странични
ефекти. След това можете
да се приберете вкъщи.
Внимание: след ваксинацията
продължавайте да
спазвате правилата във
връзка с коронавируса.

‘ОТНОВО ЗАЕДНО
ОКОЛО МАСАТА С
НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ И РОДНИНИ!
ЗАТОВА ГО ПРАВИМ.’

Тук е
hal 2

Какво следва
след ваксинацията?
И след като сте се ваксинирали,

Това означава, че и след

е важно да продължите да

ваксинацията трябва да

спазвате правилата във връзка

ограничавате контактите

с коронавируса. Най-напред

си. Властите ще смекчат

трябва да ваксинираме повече

мерките, веднага след като

хора и да ги защитим срещу

това стане възможно. Вашата

вируса.

ваксинация вече е голяма
крачка в тази посока.

До Flanders Expo можете да стигнете с
•

трамвай 1

•

автобус 76, 77 и 78

•

кола: паркирането е безплатно

•

велосипед: има велопътеки и велопаркинги

1,5 m

дезинфекцирайте
ръцете си

носете предпазна
маска

спазвайте достатъчно
дистанция

Грижете се за себе си и за другите

‘ВАКСИНАТА МОЖЕ ДА ВИ БЪДЕ
ПОСТАВЕНА СЪЩО ТАКА ВЕЧЕР И ПРЕЗ
УИКЕНДА. УДОБСТВОТО НА ВСЕКИ СТОИ
НА ПЪРВО МЯСТО’

Ваксинацията Ви предпазва от това да се разболеете
сериозно. Допринасяте за изграждане на груповия
имунитет и помагате да се спре разпространението
на вируса. От голямо значение е да се ваксинирате.
Не само за себе си, но и за другите . Включете се.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
Коя ваксина ще ми бъде поставена?
Не можете да изберете сам/а, коя ваксина да
Ви бъде поставена. Одобрението от Европа

А останалата част от семейството ми?
Останалите членове на семейството Ви също
ще получат покана, когато им дойде редът.
Последователността на ваксинирането е следната:
Домове за възрастни хора и болничен
персонал (януари – февруари)

гарантира, че всички ваксини са надеждни.

Лица над 65 години и рискови пациенти по възраст
(март – май)

Как точно действат ваксините?

Широката част от населението по възраст (юни)

Ваксините тренират имунната Ви система. Тялото Ви
произвежда антитела, които Ви защитават при следващ
контакт с вируса. Надеждна информация за точното действие
на ваксините ще намерите на www.laatjevaccineren.be.

Има ли странични ефекти?
Могат да се появят странични ефекти, но повечето са леки и
минават от само себе си. Например зачервяване и подутина
на мястото на инжекцията, лека температура или умора.
Сериозни странични ефекти като алергични реакции са
редки. Такива реакции се появяват между пет и десет минути
след поставянето на ваксината. Те са лесно лечими.

Не можете да се предвижвате?
Личните лекари ще предоставят на фламандските власти
списък с пациенти, които по медицински причини наистина не
могат или на които не е позволено да се предвижат до Flanders
Expo. Те ще получат отделна покана за ваксиниране вкъщи.

Мога ли да взема придружител със себе си?
Да, можете. Придружителят Ви може да влезе заедно с
Вас, за да Ви помогне, но няма да бъде ваксиниран.

‘ЕДВА СЛЕД КАТО НАЙ-МАЛКО 70%
ОТ ХОРАТА СЕ
ВАКСИНИРАТ, ЩЕ СЕ ВИДИ КРАЯТ
НА КОРОНАКРИЗАТА.’

