Vertaling uit het Nederlands naar het Turks. Deze brief is ook in het Nederlands beschikbaar en bevat
identiek dezelfde informatie.

Konu: Korona aşısı yaptırmak için yeni bir teklif.
Saygıdeğer Gent sakinleri,
İlk aşı davetinizi kabul etmediniz mi? Bu durumda aşı olabilmek için size ikinci bir şans verilecektir. 18
yaşından küçük olan Gent sakinlerine Pfizer aşısı verilecektir. 18 yaşından büyüklere ise Pfizer veya
Moderna aşısı verilecektir. Bu aşıyı kendiniz seçmelisiniz.
Nasıl randevu alabilirsiniz?
Flaman hükümeti tarafından size yeni bir davetiye mektubu gelecektir, bu mektup sms veya e-posta
yolu ile olacaktır. Bunun içinde bir aşı kodu bulunacaktır, böylece randevu yapabilirsiniz. Mijn
Burgerprofiel sayfasından bu davetiyeye ulaşabilirsiniz.
Randevunuzu online, kendiniz merkeze gidip veya telefonla yaparsanız kimliğinizi hazır bulundurun.
-

-

Online: website web sitesinden.
Aşı merkezinde direk olarak: openingsdagen van het Vaccinatiecentrum (bu linke tıklarsanız
aşı merkezinin açılış saatlerini görebilirsiniz) saat 09:00 ile 17:00 arasında gelirseniz, aşı
merkezinden direk olarak randevu yapabilirsiniz.
Telefonda: Gent Belediyesi aşı çağrı merkezinin 09 210 10 44 numaralı telefon hattından
randevu alabilirsiniz.

Johnson & Johnson bir doz aşı
18 yaşında veya 18 yaşından büyüksünüz ve tek doz Johnson & Johnson aşısı ile aşılanmak
istiyorsanız,30 Temmuz'da (12:00-16:00) veya 6 Ağustos’ta (16:00-20:00) Aşı Merkezine randevusuz
bir şekilde gelebilir veya 09 210 10 44 numaralı telefon hattından Gent belediyesine ait aşı çağrı
merkezinden randevu alabilirsiniz.
Hızlı bir şekilde randevu alın
180.000’den fazla Gent sakini ilk doz aşısını almış bulunmaktadır. Bu çok iyi! Fakat korona virüsünü
durdurabilmek için çok daha fazla kişinin aşı yaptırması gerekmektedir. Aşılama, Delta varyantı gibi
belirli virüs varyantlarına karşı da koruma için çok önemlidir.
Size yardımcı olacağız
Herhangi bir sorunuz var mı veya randevu alamıyor musunuz? Bize bilgilerinizi verin biz sizi
arayacağız.
Bir randevu aldıysanız, bu durumda bu e-postayı yok sayabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için? stad.gent/vaccinatie web sitesinden bilgi alabilirsiniz.
Bu bilgileri başka dillerde ve Flaman işaret dilinde ’de bulabilirsiniz. Buradan bakın hier.
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