Praktické informácie
Očkovanie proti koronavírusu

www.stad.gent/vaccinatie

Vaccinatielijn Stad Gent
09 210 10 44 - od pondelka do soboty od 8 do 19 hod

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

obyvatelia Gentu, je to na vás

OD POZVÁNKY K INJEKCII

Dohodnite si
schôdzku

Choďte na
Flanders Expo

Zaregistrujte sa
v Hale 2

Dostanete
očkovanie

Čoskoro dostanete list, SMS
alebo e-mail od flámskej vlády
o očkovaní proti koronavírusu.
Prečítate si v ňom, ako
si dohodnúť stretnutie.
Potrebujete s tým pomôcť?
Volajte na očkovaciu linku
mesta Gent na čísle 09 210 10 44

Obyvatelia Gentu chodia do
jedného očkovacieho centra:
Hala 2 na Flanders Expo. Na
Expo sa dostanete električkou,
autobusom alebo na bicykli.
Auto môžete zadarmo
zaparkovať na parkoviskách B
a C na The Loop (pozri mapu).

Po príchode do Haly 2 sa
zaregistrujte. Nezabudnite si
občiansky preukaz a potvrdenie
schôdzky. Položíme vám
niekoľko otázok. Poskytneme
vám informácie o očkovaní a
možných vedľajších účinkoch.

Sestra vám pichne injekciu
do hornej časti paže. Potom
môžete 15 minút odpočívať v
čakárni. Lekár skontroluje, či
máte nejaké vedľajšie účinky.
Potom môžete ísť domov.

Pozor! Dostanete potvrdenie
o schôdzke.Dobre si ho
uschovajte, budete si ho
musieť vziať so sebou.

Chceme zaistiť prístupnosť pre
všetkých. Preto poskytujeme
prispôsobenú dopravu, pomoc
dobrovoľníkov, invalidné
vozíky, mobilné indukčné
slučky a tlmočníkov cez
video alebo telefón.
Potrebujete pomoc alebo viac
informácií? Pozrite sa na stad.
gent/toegankelijkheidexpo
alebo volajte na očkovaciu
linku na číslo 09 210 10 44.

Pozor: aj po očkovaní
musíte dodržiavať
protikoronové opatrenia

‘ZNOVU ZA STOLOM
S PRIATEĽMI A RODINOU.
PRETO TO ROBÍME.’

Tu je
Hala 2

Čo po
očkovaní?
Je dôležité, aby ste dodržiavali
protikoronové opatrenia aj po
zaočkovaní. Najprv musíme
zaočkovať ešte viac ľudí a
ochrániť ich tak proti vírusu.

To znamená, že aj po očkovaní
musíte obmedzovať vaše
kontakty. Vláda opatrenie uvoľní
hneď, ako to bude možné.
Vaše očkovanie je každopádne
krok správnym smerom

Flanders Expo môžete ísť
•

električkou č. 1

•

autobusom č. 76, 77 a 78

•

autom: parkovanie je zdarma

•

na bicykli: sú tu cyklistické chodníky a parkovisko

1,5 m

dezinfikujte si ruky

noste rúško

dodržiavajte odstupy

Starajte sa o seba aj o druhých

‘ MÔŽETE SA NECHAŤ ZAOČKOVAŤ
AJ VEČER ALEBO CEZ VÍKEND.
BUDEME SA SNAŽIŤ VYHOVIEŤ VŠETKÝM.’

Očkovanie vám bráni vážne ochorieť. Prispievate
k skupinovej imunite a pomáhate zastaviť šírenie
vírusu. Nechať sa zaočkovať je preto veľmi dôležité.
Nielen pre vás, ale aj pre ostatných. Pripojte sa.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Ktorú vakcínu dostanem?

A zvyšok mojej rodiny?

Nemôžete si vybrať, ktorú vakcínu dostanete.
Používajú sa rôzne vakcíny.

Členovia vašej rodiny tiež dostanú pozvánku, keď budú
na rade. Poradie na očkovanie vyzerá takto:

Európske schválenie zaručuje spoľahlivosť všetkých vakcín.

Ako očkovanie vlastne funguje?
Vakcíny trénujú váš imunitný systém. Vaše telo vytvára
protilátky, ktoré vás ochránia, ak neskôr prídete do styku
s vírusom. Spoľahlivé informácie o presnom fungovaní

domovy opatrovateľských služieb –
nemocničný personál (január – február)
osoby staršie ako 65 rokov a pacienti podľa veku (marec – máj)
širšia populácie podľa veku (jún)

očkovacej látky nájdete na www.laatjevaccineren.be

Nemôžete sa premiestniť?

Môžu nastať nejaké vedľajšie účinky?

Praktickí lekári poskytnú flámskej vláde zoznam pacientov, ktorí sa zo
zdravotných dôvodov nesmú alebo nemôžu premiestniť na Flanders
Expo. Títo ľudia dostanú zvláštne pozvanie na očkovanie doma.

Môžu sa objaviť vedľajšie účinky, ale väčšinou sú mierne a prejdú
samé od seba. Je to napríklad červený opuch v mieste vpichu,
mierne zvýšená teplota alebo únava. Vážne nežiaduce účinky, ako
je alergická reakcia, sú zriedkavé. K týmto reakciám dochádza
päť až desať minút po podaní vakcíny a dajú sa ľahko vyliečiť.

Môžem prísť so sprievodcom?
Áno, to je povolené. Sprievodca s vami môže vstúpiť dovnútra,
aby vám pomohol, ale sám očkovanie nedostane.

‘AŽ PO ZAOČKOVANÍ MINIMÁLNE 70 %
POPULÁCIE, BUDE NA DOHĽAD KONIEC
PANDÉMIE KORONAVÍRUSU’

