Încă puteți transmite virusul altor persoane.
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Dezinfectați-vă
mâinile

Purtați masca
de protecție

Păstrați distanțarea
fizică

Întrebări
suplimentare?
www.stad.gent/vaccinatie
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De luni până sâmbătă
inclusiv de la ora 8 până
la ora 19
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Continuați să urmați regulile
împotriva coronavirusului.

Ce se întâmplă
după vaccinare?

Aveți neplăceri/reacții câteva zile de
după vaccin? Acest lucru este normal.
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Aveți dureri, vi se înroșește pielea sau aveți o umflătură pe braț?
Aveți ganglioni inflamați la gât, sub braț, …?
Aveți dureri de cap, dureri musculare, febră, dureri ale
articulațiilor (genunchi, degete, …)?
Sunteți obosit sau aveți greață?

Vi se administrează
vaccinul împotriva
virusului corona.
Ce trebuie sa
faceți acum?
Mergeți în sala de așteptare.
Așteptați aici 15 minute.
Reacționați alergic după vaccin?
Vă putem ajuta imediat.
După 15 minute puteți
pleca acasă.
Păstrați cu atenție cardul
de vaccinare. Pe card
se află informații despre
vaccinul administrat.

O doză de vaccin ori
două?

Acest lucru se întâmplă des. După câteva zile, aceste
simptome dispar. Puteți lua un paracetamol.

Când v-ați făcut programarea,
ați văzut dacă este nevoie de
una sau 2 doze de vaccin.
Ați primit un vaccin pentru
care este necesară o
singură doză? In acest caz
nu mai trebuie să faceți
nimic pe mai departe.
Aveți nevoie de o a doua
doză de vaccin? Când v-aţi
programat pentru vaccinare
vi s-a confirmat programarea
pentru ambele doze.

Faceți o reacție alergică când ajungeți acasă?
Vă înroșiți pe tot corpul? Contactați-vă medicul de familie.
Continuați să aveți neplăceri / reacții sau apar și
altele? Contactați-vă medicul de familie.

DACA MAJORITATEA LOCUITORILOR
ORAȘULUI GENT SE VOR VACCINA, ATUNCI
VOM PUTEA RELAXA MASURILE LUATE
ÎMPOTRIVA CORONAVIRUSULUI.

