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bevat identiek dezelfde informatie.

موضوع  :د کرونا پر وړاندې د واکسین نوی چانس

ګنټ ښار د قدر وړ اوسېدونکی (اوسېدونکې)،

آیا تاسو د خپل لومړني واکسین بلنې په وړاندې غبرګون ښکاره کړی نه دئ؟ تاسو ته اوس یو نوی چانس درکول کېږي ترڅو
ځان واکسین کړئ .د گنټ هغه وکړي چې عمر یې د  ۱۸کالو څخه ټېټ وي د پفایزر واکسین ترالسه کوي .هغه کسان چې عمر
یې د  ۱۸ګلو څخه لوړ وي یا د پفایزر یا مودرنا واکسین تر السه کوي .تاسو نه شئ کوالی چې خپله دا انتخاب کړئ.
تاسو څنګه کوالی شئ چې د واکسین لپاره وخت وټاکئ؟
تاسو به د فالمس د دولت لخوا یو نوی بلن لیک د پوست له طریقه ،اس ام اس یا ایمیل له طریقه السته راوړئ .په هغې کې د
واکسین کوډ ذکر شوي دی چې د هغې په اساس تاسو کوالی شئ چې د واکسین لپاره وخټ وټاکئ .تاسو کوالی شئ چې په
Mijn Burgerprofielبرخې کې هم دا وموندئ.
د انټرنټ له طریق په آنالین توګه ،د اواکسین په ځای کې او یا د تلیفون له طریقه وخټ وټاکئ .خپل د هوئت کارټ چمتو وساتئ.
-

آنالین :د دې ویب پاڼې له طریقه.
د واکسین په مرکز کې :په هغو ورځو کې چې د واکسین د مرکز خالص دی تاسو کوالی شئ چې د  ۹بجو څخه تر
 ۱۷بجو پورې مراجعه وکړئ او د واکسین کولو لپاره وخټ وټاکئ.
دتلیفون له طریقه :د ګنټ د ښار د واکسین د شمېرې له طریقه چې  ۰۹۲۱۰۱۰۴۴ده.

جانسن ان جانسن واکسین  ۱ځل دی
آیا تاسو  ۱۸کلن یاستئ یا د اتلسو کلو څخه لوړ عمر لرئ او غواړئ چې د جانسن ان جانسن په  ۱واکسین په بشپړه ډول واکسین
شئ؟ کچېرې داسې وي ،بیا کوالی شئ چې په  ۳۰د جوالی (د  ۱۲بجو څخه تر  ۱۶بجو پورې) یا په  ۶د اګست (د  ۱۶بجو
څخه تر  ۱۶بجو پورې) پرته له دې چې مخکې له مخکې وخت وټاکئ د واکسین لپاره راشئ ،یا د ګنټ د ښار د واکسین د
شمېرې له طریقه  ۰۹۲۱۰۱۰۴۴د واکسین وخت وټاکئ.
ژر تر ژره د واکسین لپاره وخت وټاکئ
تر اوس مهاله لږ تر لږه د  ۱۸۰۰۰۰څخه زیات د ګنټ اوسېدونکي  ۱واکسین یې تر السه کړی دی .دا ښه خبر دی! مګر د دې
لپاره چې په واقعی توګه د کرونا ویروس ودرول شي ،دا مهمه ده چې څومره چې امکان لري ډېر خلک دې په بشپړه توګه
واکسین شي .په ځانګړې توګه د ویروس د خاص ډول په وړاندې لکه دلتا ډول د خوندي توب په موخه واکسین ډیر مهم دی.
مونږ به تاسو سره مرسته وکړو
آیا تاسو کومه پوښتنه لرئ یا تاسو نه شئ کوالی چې د واکسین لپاره وخت وټاکئ؟ خپل شخصی ځانګړتیا مونږ ته راولېږئ او
مونږ به ستاسو لپاره زنګ ووهو.

که چېرې تاسو د واکسین لپاره وخټ ټاکلی وي ،بیا دا ایمیل په نظر کې مه نیسئ.

آیا غواړئ چې نور مالومات السته راوړئ؟  stad.gent/vaccinatieوګوره.

دا مالومات په بیالبیلو ژبو کې او فالمس د اشارې په ژبې کې شتون لري .دلته وګورئ.
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