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Допълнителна ваксина срещу коронавируса

Уважаеми жители на Гент
Като ваксиниран 85 годишен получихте покана в пощенската си кутия за
допълнителна ваксина срещу коронавируса. Става на въпрос за допълнителна
инжекция, за да повиши имунитета Ви срещу коронавируса.
Тъй като броят на заразените във Фландрия, но също така и в Гент от тази седмица
се увеличава, е също важно и за Вас да се предпазите добре и да се погрижите за
цялостна ваксинация.

Как да си вземете час?
-

-

-

Живеете ли вкъщи?
Тогава трябва сами да си вземете час. Свържете се с телефонната служба за
ваксинация в град Гент на номер 09 210 10 44. Ние ще Ви помогнем да
планувате Вашия час. Също и ако не сте ваксинирани, може да се обадите на
този номер.
Пребивавате ли в Дом за възрастни хора или в дом за настаняване и грижи за
възрастни хора?
Тогава сте получили или ще получите допълнителна инжекция на място. Вие не
трябва да правите нищо допълнително за това.
Получихте ли вече допълнителна инжекция или имате уговорен час?
Тогава не е необходима да правите нищо друго.

Къде може да получите ваксината си?
-

От декември ще бъдете отново топло посрещнати от сътрудниците на познатия
център за ваксинация Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 Гент. Ще Ви
посрещнем с всички удобства и с приспособена помощ за тези, които не са
толкова подвижни. Искате ли по-рано допълнителната инжекция? Може също
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да отидете и в Центъра за ваксинация в UZ Gent, Corneel Heymanslaan 10, 9000
Гент. Това място има ограничения за хората, които са по-малко подвижни.
Можете да се обърнете към Campustaxi на номер 09 332 21 00.

Практически въпроси за ваксинацията
-

-

Независимо от вида ваксина, която вече сте получили, в Гент ще получите като
допълнителна доза ваксина на Pfizer или Moderna. Последните научни
изследвания показват, че допълнителна инжекция с тези ваксини осигурява
най-добрата защита. Получихте ли в същия период ваксината си срещу грип?
Няма никакъв проблем. Двете ваксини продължават да действат еднакво
добре, когато ги получите едновременно.
Освен ваксината продължават да бъдат важни също 4-те златни правила, за да
се предпазите:
проветрявайте и вентилирайте закрити помещения
пазете достатъчно разстояние
носете предпазна маска, където е необходимо
дезинфекцирайте ръцете си.

Имате ли още въпроси? Може да се обърнете на сайта www.laatjevaccineren.be.
Благодаря предварително, че ще се ваксинирате. Заедно правим Гент
по-безопасен град и се грижим за Вашето здраве.
Mieke Hullebroeck
изпълнителен директор

Rudy Coddens
общински съветник
здравеопазване

Mathias De Clercq
кмет

Това писмо го има на различни езици и на Фламандски жестомимичен език.
Вижте на сайта www.stad.gent/sociale-initiatieven-coronatijd или сканирайте QR
код. English, Français, Türkçe, Български, Română, Slovenčina, پښت و, العرب ة, فاریس

Postadres Stad Gent | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent
Je hebt altijd het recht om je gegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen.
Ga voor meer informatie naar www.stad.gent en zoek op ‘Met respect voor uw privacy’.

