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Doză suplimentară de vaccin împotriva coronavirusului
Dragă locuitor al orașului Gent,
În calitate de persoană vaccinată cu vârsta peste 85 de ani, ați primit în mod normal o
invitație în căsuța poștală pentru o doză suplimentară de vaccin împotriva
coronavirusului. Este vorba de o injecție suplimentară pentru a vă crește imunitatea
împotriva virusului.
Pentru că rata de infectare în Flandra, dar și în Gent, a crescut începând de săptămâna
aceasta, este important să vă protejați bine și să vă asigurați o vaccinare completă.

Cum vă faceți programarea?
-

-

-

Locuiți acasă?
Atunci trebuie să vă faceți singur programarea. Contactați linia de vaccinare a
orașului Gent la 09 210 10 44. Vă vom ajuta în acest fel să faceți o programare.
Chiar dacă nu v-ați vaccinat încă, puteți lua legătura prin acest număr.
Locuiți într-un centru de îngrijire rezidențială sau într-o locuință asistată?
În acest caz ați primit sau veți primi doza suplimentară pe loc. Nu trebuie să faceți
nimic pentru acest lucru.
Ați primit deja o doză suplimentară sau ați stabilit o programare?
În acest caz nu trebuie să faceți nimic.

Unde vă puteți face vaccinul?
-

-

Din decembrie veți fi din nou întâmpinați cu căldură de către angajații
binecunoscutului Centru de Vaccinare Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 Gent. Vă
întâmpinăm în condiții confortabile și cu sprijin adecvat celor cu mobilitate redusă.
Doriți doza suplimentară mai repede? De asemenea, puteți vizita Punctul de
vaccinare UZ Gent, Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent. Această locație are restricții
pentru persoanele cu mobilitate redusă. Puteți apela la Campustaxi la fața locului
prin 09 332 21 00.
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Întrebări practice despre vaccinarea dvs.
- Indiferent de tipul de vaccin pe care l-ați primit deja, pentru doza suplimentară în Gent
veți primi Pfizer sau Moderna. Cercetările științifice recente arată că o doză
suplimentară cu aceste vaccinuri oferă cea mai bună protecție.
- Vă faceți vaccinul antigripal în aceeași perioadă? Nicio problemă. Ambele vaccinuri vor
continua să funcționeze la fel de bine dacă le faceți simultan.
- Pe lângă vaccinare, rămân importante și cele 4 reguli de bază pentru a vă proteja:
- aerisirea si ventilarea spatiilor interioare
- păstrați suficientă distanță
- purtați o mască de protecție acolo unde este necesar
- dezinfectați-vă mâinile.

Aveți vreo întrebare? Puteți consulta www.laatjevaccineren.be.

Vă mulțumim anticipat pentru a vă vaccina. Împreună facem din Gent un oraș mai sigur
și avem grijă de sănătatea dvs.
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Această scrisoare este disponibilă în mai multe limbi și în limbajul semnelor
flamand. Vizualizați-le pe www.stad.gent/sociale-initiatieven-coronatijd sau scanați
acest cod QR.
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