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

Относно: Нов шанс за ваксинация срещу коронавируса
Уважаеми жител на Гент,

Не се ли ваксинирахте след първата покана за ваксина? Сега получавате нов шанс да се
ваксинирате. Жителите на Гент на възраст под 18 години получават Pfizer-ваксината. Тези над
18 години ще получат Pfizer или Moderna-ваксината. Не можете сами да изберете това.
Как можете да си запазите час?
Получихте нова покана от фламандското правителство чрез писмо, съобщение или електронна
поща. Той съдържа код за ваксинация, с който можете да си запазите час. Можете също да го
намерите на моят граждански профил.
Запазите си час онлайн, на място или по телефона. Подгответе личната си карта.
-

Онлайн: чрез този уебсайт.
Директно в Центъра за ваксинация: в дните, когато центърът за ваксинация е отворен
можете да ни посетите между 9:00 и 17:00 часа, за да си запазите час на място.
По телефон: обадете се на ваксинационната линия на град Гент на 09 210 10 44.

1 инжекция от Johnson & Johnson-ваксината
Имате ли 18 години или повече и искате ли да бъдете напълно ваксинирани с 1 доза от Johnson
& Johnson-ваксината? Ваксинирайте се без запазен час във Ваксинационния център на 30 юли
(от 12:00 до 16:00) или на 6 август (от 16:00 до 20:00), или запазете си час чрез Ваксинационната
линия на град Гент на 09 210 10 44.
Запазете си час бързо
Повече от 180 000 жители на Гент вече са получили поне една доза от ваксината. Това е добре!
Но за да се спре наистина коронавирусът, важно е колкото може повече хора да бъдат напълно
ваксинирани. Ваксинацията е особено важна за защита срещу някои варианти на вируса, като
Delta-варианта.
Ние Ви помагаме
Имате ли някакви въпроси или не можете да си запазите час? Изпратете ни Вашите данни и ние
ще Ви се обадим.
Ако междувременно вече сте запазили час, можете да игнорирате този имейл.

Искате ли да знаете повече? Вижте на stad.gent/vaccinatie.

Тази информация е достъпна на няколко езика и на фламандски жестомимичен език. Прегледайте информацията тук.
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