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موضوع :فرصت مجدد برای واکسیناسیون برای مقابله با کرونا

ساکن ر
محتم خنت،

ن
اولی دعوتنامهتان برای تزریق واکسن واکنش نشان ندادید؟ شما اکنون فرصت جدیدی برای اینکه خودتان را واکسینه
آیا شما به
ر
ن
.
.
کنید ،پیدا مکنید ساکنی خنت که کمت از  ١٨سال سن دارند فایزر دریافت مکنند افراد باالی  ١٨سال فایزر یا مدرنا دریافت
مکنند .شما خودتان حق انتخاب ندارید.
بگیید؟
چگونه وقت ر
شما یک دعوتنامه جدید از دولت فالمان از طریق نامه ،پیامک یا ایمیل دریافت مکنید .در آن یک کد واکسیناسیون ذکر شده
که بوسیله آن متوانید وقت بگتید .شما آن را در پروفایل شهروندی من هم پیدا مکنید.
بصورت آنالین ،در محل یا از طریق تلفن وقت بگتید .کارت شناسایتان را آماده کنید.
-

آنالین :از طریق این وبسایت .
ً
ن
در محل مرکز واکسیناسیون :در روزهای کاری مرکز واکسیناسیون شما متوانید بی ساعت  ٩و  ١٧حضورا برای وقت
رن
گرفی مراجعه کنید.
از طریق تلفن :از طریق ( Vaccinatielijnخط واکسیناسیون) شهرداری خنت به شماره . ٠٩ ٢١٠ ١٠ ٤٤

 ١تزریق جانسون و جانسون
ً
ر
کامال واکسینه شوید؟ بدون ر ن
گرفی وقت برای تزریق در
بیشت دارید و م خواهید با  ١تزریق جانسون و جانسون
آیا  ١٨سال یا
تاری خ  ٣٠ژوئیه (ساعت  ١٢تا  )١٦یا  ٦اوت (ساعت  ١٦تا  )٢٠به مرکز واکسیناسیون مراجعه کنید ،یا از طریق
( Vaccinatielijnخط واکسیناسیون) شهرداری خنت به شماره  ٠٩ ٢١٠ ١٠ ٤٤وقت بگتید.
ر
بگیید
هر چه رسیعی وقت ر
ً
حداقل  ١٨٠٬٠٠٠نفر از ساکنان خنت حداقل یک نوبت واکسن دریافت کردهاند .این خوب است! اما برای واقعا متوقف کردن
ً
ویروس کرونا مهم است که تا رسحد امکان افراد بسیاری خودشان را کامال واکسینه کنند .بخصوص برای محافظت در مقابل
ن
بعض از گونههای ویروس ،مانند گونه دلتا ،واکسیناسیون بسیار اهمیت دارد.
ما به شما کمک مکنیم
ر
سواالت دارید یا موفق نمشوید که وقت بگتید؟ مشخصاتتان را به ما بدهید تا ما با شما تماس بگتیم.
آیا هنوز

ً
قبال وقت گرفتهاید؟ در این صورت این ایمیل شامل حال شما نمشود.
آیا

ر
بیشتی مخواهید؟ به  stad.gent/vaccinatieمراجعه کنید.
اطالعات

این اطالعات به زبانهای مختلف و زبان ناشنوایان فالمان در ر
دستس مباشد .آنها را اینجا ببینید.
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