Вие все още може да предадете вируса на другите.

1,5 m

Дезинфекцирайте
ръцете си

Носете предпазна маска

Спазвайте достатъчно
разстояние

Още въпроси?
www.stad.gent/vaccinatie
Vaccinatielijn град Гент
09 210 10 44
от понеделник до събота
вкл. от 8 до 19 часа

EERSTELIJNSZONE
GENT

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОВИД–19 НА САЙТА
LAATJEVACCINEREN.BE
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Продължавайте да спазвате правилата
за борба с коронавируса.

Какво след като сте
ваксиниран/a?

Имате ли оплаквания в продължение
на няколко дни след ваксинацията?
Това е нормално.
ZZ Z

Боли ли Ви, зачервена ли е кожата, подута ли е ръката?
Подутили са лимфните възли на врата Ви, подмишниците, …?
Имате ли главоболие, болки в мускулите, температура,
болки в ставите (колена, пръсти на ръцете, …)?
Чувствате ли се уморен/а или да Ви се гади?

Ваксинираха Ви
срещу корона.
Какво трябва да
направите сега?
Отидете в чакалнята.
Изчакайте тук 15 минути.
Имате ли алергична
реакция след ваксината?
В такъв случай ще можем
да Ви помогнем веднага.
След 15 минути може да
си отидете вкъщи.
Пазете добре картата за
ваксинация. На картата
е написана информация
за Вашата ваксина.

Eдна или две
инжекции?

Това се случва често. Оплакванията ще изчезнат след
няколко дни. Може да вземете парацетамол.

Когато си вземахте час,
видяхте дали се нуждаете
от 1 или от 2 ваксини.
Поставиха Ви ваксина при
която е достатъчна една
инжекция? Тогава не трябва
да правите нищо повече.
Необходима е втора
инжекция? Когато си
вземахте първия час,
тогава бе записан и
вторият. И за двата часа
получихте потвърждение.

Получихте ли алергична реакция вкъщи? Получихте
ли червен обрив по цялото тяло? Свържете
се в такъв случай c личния си лекар.
Продължавате ли да изпитвате неразположение или имате
други оплаквания? Свържете се с личния си лекар.

КОГАТО ДОСТАТЪЧО ЖИТЕЛИ НА ГЕНТ
СЕ ВАКСИНИРАТ, ТОГАВА ЩЕ МОГАТ
ДА БЪДАТ СМЕКЧЕНИ МЕРКИТЕ СРЕЩУ
КОРОНАВИРУСА

