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لقاح إضافي ضد فيروس كورونا

عزيزي مواطن مدينة خنت
من المفترض أنك قد استلمت رسالة استدعاء في صندوق بريدك كونك تنتمي للفئة العمرية أكبر من  85سنة الملقحة من أجل لقاح
إضافي ضد فيروس كورونا .يتعلق األمر هنا بحقنة إضافية لتعزيز مناعتك ضد الفيروس.
لقد ارتفعت نسبة المصابين بالفيروس في فالندرز وأيضا في مدينة خنت منذ األسبوع الحالي ،لذلك فإنه من المهم بالنسبة لك أيضا أن
تحمي نفسك جيدا من خالل أخذ جرعات التلقيح الكاملة.

كيف تحدد موعدا؟
-

-

-

هل تسكن في منزلك؟
في هذه الحالة تحدد موعدا بنفسك .اتصل بخط التلقيح لمدينة خنت على الرقم  .09 210 10 44سنقوم بمساعدتك للتخطيط
لموعدك .بإمكانك االتصال على هذا الرقم حتى وإن لم تحصل بعد على الحقن األولى من التلقيح.
هل أنت مقيم في مركز لرعاية المسنين أو في بيت رعاية؟
في هذه الحالة قد تكون حصلت على الحقنة اإلضافية أو ستحصل عليها في عين المكان .ال يتوجب عليك القيام بأي مجهود
من أجل ذلك.
هل حصلت على الحقنة اإلضافية أو حددت موعدا لذلك؟
ال يتوجب عليك القيام بأي شيء.

أين تستطيع الحصول على اللقاح؟
-

ابتداء من شهر ديسمبر/كانون األول ،سيرحب بك العاملون في مركز التلقيح المعتاد ،Flanders Expo
 .9051 Gent ،Maaltekouter 1نوفر لك الراحة والمساعدة التي تحتاجها إذا كنت تعاني من صعوبة في التنقل.
هل تريد الحصول على الحقنة اإلضافية في وقت مبكر؟ بإمكانك أيضا اللجوء إلى نقطة التلقيح ،UZ Gent
 .9000 Gent ،Corneel Heymanslaan 10قد يواجه األشخاص الذين يعانون من صعوبة في التنقل بعض التحديات
هناك .بإمكانك االستعانة في عين المكان ب  Campustaxiعبر الرقم .09 332 21 00

أسئلة عملية حول تلقيحك
-

تحصل في مدينة خنت على حقنة إضافية من نوع بفايزر أو موديرنا بغض النظر عن نوع اللقاح الذي حصلت عليه من
قبل .لقد أظهرت دراسات علمية حديثة أن الحقنة اإلضافية من هذه األنواع توفر حماية أفضل.
هل ستحصل على تلقيح اإلنفلونزا في نفس الفترة؟ ال بأس بذلك .سيبقى مفعول اللقاحين جيد حتى ولو أخذتهما في آن
واحد.
إلى جانب التلقيح ،تبقى القواعد األربعة األساسية مهمة لحماية نفسك:
 oقم بتهوية المساحات المغلقة
 oحافظ على مسافة كافية من اآلخرين
 oارتد الكمامة في األماكن التي تتوجب ذلك
 oعقم يديك.

هل لديك أسئلة أخرى؟ بإمكانك دخول الموقع www.laatjevaccineren.be

نشكرك مسبقا على أخذك اللقاح .معا نحافظ على أمان مدينة خنت ونحافظ على صحتنا.

Mieke Hullebroeck
المدير العام

Mathias De Clercq
عمدة المدينة

Rudy Coddens
عضو مجلس البلدية
المكلف بالصحة والرعاية
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عت الموقع
تتوفر هذه الرسالة يف لغات مختلفة وكذلك لغة اإلشارات الفلمنكية .راجع هذه النسخ المتجمة ر
 www.stad.gent/sociale-initiatieven-coronatijdأو امسح رمز االستجابة الرسيعة

پښت و,العربية ,فاریس English, Français, Türkçe, Български, Română, Slovenčina,
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