Informații practice
vaccinarea împotriva coronei

www.stad.gent/vaccinatie

Vaccinatielijn Stad Gent

09 210 10 44 - De luni până sâmbătă de la 8:00 până la 19:00
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Depinde de tine, Gentenarule

DE LA INVITAȚIE PÂNĂ
LA VACCINARE
Faceți-vă
o programare

Mergeți la
Flanders Expo

Prezentațivă In Hala 2

Vi se va
administre vaccinul

În curând veți primi o scrisoare,
un sms sau un e-mail din
partea guvernului flamand
despre vaccinarea
împotriva coronei. Acolo veți
citi cum vă puteți
face programarea. Aveți
nevoie de ajutor pentru
a vă face programarea?
Sunați la linia de vaccinare a
Orașului Gent 09 210 10 44.

Locuitorii orașului Gent merg la

La sosirea în Hala 2,
anunțați-vă. Să nu uitați
cartea de identitate și
confirmarea programării.

Un asistent medical vă va

Atenție! Primiți o dovadă de
confirmare a programării.
Păstrați-o cu grijă, va trebui
să o aveți cu dumneavoastră.

un singur centru de vaccinare:
Hal 2 (Hala 2) de la Flanders
Expo. Puteți ajunge la Expo
cu tramvaiul, autobuzul și cu
bicicleta. Pentru mașină, puteți
parcagratuit la parcările B și C
de la The Loop (vezi harta).

Noi acordăm multă atenție
accesibilității. Astfel avem grijă de
un transport adaptat, asistență
acordată de voluntari, scaune
cu rotile, linii circulare mobile,
interpreți prin telefon sau prin
video.
Doriți să aflați mai multe
informații sau aveți nevoie de
ajutor? Consultați stad.gent/
toegankelijkheidexpo sau
sunați la linia de vaccinare la
nr. de telefon 09 210 10 44.

Vom parcurge împreună o
serie de întrebări.
Veți primi explicații
despre vaccin și despre
posibilele efecte adverse.

vaccinul in partea superioară
a brațului. După aceea vă veți
putea odihni un sfert de oră în
sala de așteptare. Un medic va
controla dacă aveti eventuale
reacții adverse. După aceea
veți putea pleca acasă.
Atenție: după vaccinare
respectați pe mai departe
măsurile împotriva coronei.

‘DIN NOU ÎMPREUNĂ ÎN JURUL
MESEI CU PRIETENI ȘI FAMILIE!
DE ACEEA ÎL FACEM.’

Aici este
hala 2

Ce se întâmplă
după vaccinare?
Chiar și după ce v-ați vaccinat
este important să respectați
pe mai departe măsurile
luate împotriva coronei. Va
trebui sa vaccinăm încă mai
mulți oameni și să-i protejăm
împotriva virusului.

Aceasta înseamnă că, chiar
și după vaccinare, contactele
dvs. ar trebui să fie în
număr limitat. Guvernul va
relaxa regulile de îndată
ce va fi posibil. Vaccinarea
dumneavoastră este deja un
mare pas în această direcție.

Puteți ajunge la Flanders Expo cu
•

tramvaiul 1

•

autobuzul 76, 77 și 78

•

mașina personală: puteți parca gratuit

•

bicicleta: există piste de biciclete
și locuri de parcare

‘VĂ PUTEȚI VACCINA ȘI SEARA
ȘI IN WEEKEND.
COMFORTUL FIECĂRUIA STĂ CENTRAL.’

1,5 m

dezinfectați-vă mâinile

purtați masca de protecție

păstrați o distanță suficientă

Aveți grijă de dvs. și de ceilalți.
Prin vaccinare preveniți îmbolnăvirea dvs. gravă.
Contribuiți la imunitatea grupului și ajutați la
oprirea răspândirii virusului. Vaccinându-vă este,
prin urmare, foarte important. Nu doar pentru dvs.,
dar și pentru unii față de alții. Alăturați-vă.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE
Care vaccin mi se va administra?
Nu puteți alege dvs. care vaccin vă va fi administrat. Se
folosesc vaccinuri diferite. Aprobarea Comisiei Europene
asigură că toate vaccinurile sunt fiabile/sigure.

Dar restul familiei mele?
Membrii familiei dumneavoastră vor primi, de asemenea, o invitație
atunci când le va veni rândul. Aceasta este acum ordinea vaccinării:
Centrele de îngrijire rezidențială și personal
spitalicesc (ianuarie – februarie)
Persoanele de peste 65 de ani și pacienții
cu risc in funcție de vârstă (martie - mai)
Restul populatiei mai largă în funcție de vârstă (iunie)

Cum funcționează mai exact vaccinurile?
Vaccinurile iți antrenează sistemul imunitar Organismul
produce anticorpi care vă vor proteja dacă veți intra după
aceea în contact cu virusul. Informații de încredere despre
exacta funcționare pot fi găsite pe www.laatjevaccineren.be.

Nu vă puteți deplasa?
Medicii de familie furnizează guvernului flamand o listă cu
pacienții care, din motive medicale, într-adevăr nu pot sau
nu au voie să se deplaseze la Flanders Expo. Ei vor primi
o invitație separată pentru vaccinare la domiciliu.

Există reacții adverse?
Pot apărea reacții adverse, dar majoritatea sunt ușoare și trec
spontan. Gândiți-vă la o umflătură roșie la locul injectării, febră
ușoară sau oboseală. Reacțiile adverse grave, cum ar fi o reacție
alergică, sunt rare. Astfel de reacții apar între cinci și zece
minute după administrarea vaccinului. Sunt ușor de tratat.

Pot să vin cu un însoțitor?
Da, puteți. Însoțitorul va putea intra pentru
a vă ajuta, dar nu va fi vaccinat.

“DOAR DACĂ MINIMUM 70%
DIN POPULAȚIE SE VA VACCINA, VOM AVEA
PERSPECTIVA SFÂRȘITULUI
CRIZEI CORONA.”

