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Koronavirüse Karşı Ekstra Aşı

Sayın Gent Sakini
85 yaş üstü diğer sakinler gibi size de postayla koronavirüse karşı ekstra aşı yaptırmanıza
dair bir davetiye gönderildi. Bu, virüse karşı bağışıklığınızı artırmak için ekstra bir aşıdır.
Bu haftadan itibaren hem Flandra’da hem de Gent’te koronavirüs vaka sayılarının
artmasından dolayı kendinizi daha iyi korumanız için aşılarınızı tamamen yaptırmış
olmanız çok önemlidir.

Nasıl randevu alabilirsiniz?
-

-

-

Evde mi yaşıyorsunuz?
Evde yaşıyorsanız randevunuzu kendiniz almalısınız. 09 210 10 44 numaralı
telefondan Stad Gent’in Aşı Hattıyla iletişime geçin. Randevunuzu almanız için size
yardımcı olunacaktır. Henüz aşı yaptırmamış olsanız da bu numarayı arayabilirsiniz.
Bir yaşlı bakım merkezi veya destekli ikamet tesisinde mi kalıyorsunuz?
Bu durumlarda ekstra aşıyı bulunduğunuz tesiste yaptırdınız ya da yaptıracaksınız.
Bunun için kendinizin bir şey yapmanıza gerek yoktur.
Ekstra aşınızı yaptırdınız mı veya randevu aldınız mı?
Öyleyse hiçbir şey yapmanıza gerek yok.

Nerede aşı olabilirsiniz?
-

-

Aralık ayından itibaren yine önceki gibi, Maaltekouter 1, 9051 Gent adresinde
bulunan Flanders Expo Aşı Merkezi’nde çalışanlar tarafından samimi bir şekilde
karşılanacaksınız. Sizi her türlü konforla ve seyahat engelli olanlar için
uygunlaştırılmış destekle karşılıyoruz.
Ekstra aşınızı daha erken yaptırmak ister misiniz? Corneel Heymanslaan 10, 9000
Gent adresinde bulunan UZ Gent’in Aşılama Noktası’na da başvurabilirsiniz. Burada
seyahat engeli olan kişiler için bazı kısıtlılıklar vardır. Tesis bünyesindeki
Campustaxi’yi 09 332 21 00 numaralı telefondan arayabilirsiniz.
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Yapılacak aşıyla ilgili pratik sorular
-

-

Yaptırmış olduğunuz aşı türü ne olursa, ekstra aşı için Gent’te Pfizer veya Moderna
aşısı olacaksınız. Son bilimsel araştırmalar bu aşılarla yapılan ekstra aşının en iyi
korumayı sağladığını gösteriyor.
Grip aşınızı da aynı dönemde mi yaptırıyorsunuz? Hiç sorun değil. Her iki aşı da aynı
anda alınsa bile, aynı şekilde iyi koruma sağlar.
Aşılanmanın yanında kendinizi korumanız için şu 4 altın kural önemini korumaya
devam ediyor:
Kapalı alanları havalandırın ve havasını yenileyin
Sosyal mesafeyi koruyun
Gereken yerlerde ağız maskesi takın
Ellerinizi dezenfekte edin.

Başka sorularınız var mı? www.laatjevaccineren.be adlı web sitesini ziyaret edin.

Aşı yaptırdığınız için şimdiden teşekkür ederiz. Gent’i hep birlikte daha güvenli bir şehir
haline getiriyoruz ve sağlığınızı önemsiyoruz.
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Bu mektup farklı dillerde ve Flaman İşaret Dilinde temin edilebilir.
www.stad.gent/sociale-initiatieven-coronatijd adlı siteyi inceleyin veya yandaki kare
kodu tarayın.
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