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

Vec: Nová šanca na očkovanie proti koronavírusu

Vážený obyvateľ Gentu,

neprijali ste prvú pozvánku na očkovanie? Teraz máte ďalšiu šancu nechať sa zaočkovať. Obyvatelia
Gentu mladší ako 18 rokov dostanú vakcínu Pifzer. Ak ste starší ako 18 rokov, dostanete Pfizer alebo
Modernu. Vybrať si nemôžete.
Ako si dohodnúť schôdzku?
Dostali ste novú pozvánku od flámskej vlády listom, cez SMS alebo telefonicky. V pozvánke je váš
očkovací kód (vaccinatiecode), s ktorým si môžete dohodnúť schôdzku. Nájdete ho aj na Mijn
Burgerprofiel. (Môj občiansky profil)
Dohodnite si schôdzku online, na mieste alebo telefonicky. Pripravte si občiansky preukaz.
-

Online: na týchto webových stránkach.
Na mieste v očkovacom centre: v dny, kedy je očkovacie centrum otvorené môžete od 9 do
17 hod. prísť a objednať sa osobne na mieste.
Telefonicky: cez Očkovaciu linku mesta Gent na čísle 09 210 10 44.

1 dávka Johnson & Johnson
Je vám 18 alebo viac rokov a chcete byť plne zaočkovaní 1 dávkou Johnson & Johnson? Príďte sa
spontánne nechať zaočkovať do očkovacieho centra 30. júla (12:00 - 16:00) alebo 6. augusta (16:00 20:00), alebo si dohodnite schôdzku prostredníctvom Očkovacie linky mesta Gent na čísle 09 210 10
44.
Urobte si rýchlo schôdzku
Už viac ako 180 000 obyvateľov Gentu dostalo aspoň prvú dávku očkovania. To je dobre! Aby sme
však koronavírus skutočne zastavili, je dôležité, aby bolo plne očkovaných čo najviac ľudí. Očkovanie
je obzvlášť dôležité pre ochranu proti určitým variantom vírusu, ako je variant Delta.
Pomôžeme Vám
Máte nejaké otázky alebo sa Vám nedarí sa objednať na očkovanie? Zašlite nám svoje údaje a my
vám zavoláme.

Už ste sa na očkovanie objednali? V tom prípade môžete tento e-mail ignorovať.

Chcete sa dozvedieť viac? Pozrite stad.gent/vaccinatie.
Tento list je k dispozícii v niekoľkých jazykoch a vo flámskom znakovom jazyku.
Prečítajte si ho tu.
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