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ی
واکسن اضاف برای مقابله با کرونا
ساکن محتم شهر Gent
ً
ی
شما قاعدتا به عنوان شخص باالی  ٨٥سال که واکسینه شده است ،یک دعوتنامه برای یک واکسن اضاف در
ی
برابر ویروس کرونا از طریق پست دریافت کردهاید .این در مورد یک تزریق اضاف یمباشد تا سیستم ی
ایمت بدن
شما را برای مقابله با ویروس تقویت کند.
ی
همچنی در  Gentاز این هفته افزایش یافته است ،برای شما هم اهمیت دارد
چون آمار مبتالیان در فالندرن ،و
که از خودتان مراقبت کنید و برای واکسینه شدن کامل اقدام کنید.

بگی یید؟
چگونه وقت ر
-

-

-

آیا در خانه خودتان زندگ یمکنید؟
ی
گرفی وقت اقدام کنید .با خط واکسیناسیون شهرداری  Gentبه شماره
در این صورت باید خودتان برای
ی
گرفی وقت یاری خواهیم رساند .شما یمتوانید با این
 ٠٩ ٢١٠ ١٠ ٤٤تماس بگتید .ما آنجا به شما برای
شماره تماس بگتید ،حت اگر هنوز واکسینه نشده باشید.
ی
آیا شما در یک خانه سالمندان یا در یک خانه با خدمات ویژه برای سالمندان زندگ یمکنید؟
ی
اضاف را در محل دریافت کردهاید یا دریافت خواهید کرد .شما برای این
در این صورت شما تا به حال تزریق
منظور اقدایم نباید انجام دهید.
ً
ی
آیا شما قبال تزریق اضاف را انجام دادهاید یا برای آن وقت گرفتهاید؟
در این صورت نباید اقدایم انجام دهید.

شما کجا یمتوانید واکسن تان را دریافت کنید؟
-

-

از ماه دسامی کارکنان  Vaccinatiecentrum Flanders Expoواقع در Maaltekouter 1, 9051
 ،Gentبه گریم پذیرای شما خواهند بود .ما اقدامات الزم برای راحت شما را انجام یمدهیم و به افرادی که
قابلیت تحرک کمتی دارند ،کمک متناسب با وضعیت آنها ارائه خواهیم داد.
ی
آیا یمخواهید واکسن اضاف به شما زودتر تزریق شود؟ در این صورت شما یمتوانید به
 ،Vaccinatiepunt UZ Gentواقع در  Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gentمراجعه کنید .این
های دارد .شما یمتوانید در محل از
محل برای افرادی که قابلیت تحرک کمتی دارند ،محدودیت ی
 ٠٩ ٣٣٢ ٢١ ٠٠استفاده کنید.
 Campustaxiبه شماره
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شما همواره این حق را دارید تا اطالعات شخصیتان را ببینید و اطالعات نادرست را تصحیح کنید.
برای اطالعات بیشتر به  www.stad.gentمراجعه کنید و ’ ‘Met respect voor uw privacyرا جستجو کنید.

سواالت مفید در مورد واکسیناسیون شما
-

-

ً
ی
ی
اضاف فایزر یا مدرنا
واکست که قبال به شما تزریق شده است ،به شما در  Gentبرای دوز
رصفنظر از نوع
ی
تزریق یمشود .تحقیقات علیم اخت نشان یمدهند که یک تزریق اضاف با این واکسنها بهتین مصونیت را
ایجاد یمکند.
آیا قرار است در همان دوران به شما واکسن آنفلوانزا هم تزریق شود؟ هیچ اشکایل ندارد .هر دو واکسن اگر
کارآیشان را حفظ یمکنند.
به شما همزمان تزریق شوند ،ی
در کنار واکسیناسیون  ٤دستورالعمل طالی زیر را هم رعایت کنید تا از خودتان محافظت کنید:
 هوای فضاهای بسته را تهویه و تازه کنید. فاصله را به اندازه یکاف رعایت کنید.
های که الزم است ماسک بزنید.
 در مکان یی
عفوی کنید.
 -دستهایتان را ضد

آیا هنوز سواالی دارید؟ شما یمتوانید به  www.laatjevaccineren.beمراجعه کنید.

از شما برای اینکه خودتان را واکسینه یمکنید ،تشکر یمکنیم .ما با این روش همراه با هم از  Gentیک شهر
امنتری یمسازیم و از سالمت شما مراقبت یمکنیم.

Mathias De Clercq
شهردار

Rudy Coddens
عضو شورای شهر مسئول
سالمت و مراقبت

Mieke Hullebroeck
مدیر کل

این نامه به زبانهای مختلف و به زبان ناشنوایان فالمان در دستس یمباشد .این نامه ها را در وبسایت
 www.stad.gent/sociale-initiatieven-coronatijdببینید یا این  QRکد را اسکن کنید.
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