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  فرصة جديدة للتلقيح ضد فايروس كورونا  :الموضوع

 

 ،العزيز مدينة خنت ب ساكن ال

يتلقون لقاح فايزر.كل شخص   18دون سّن الـ. سكان مدينة خنت للتلقيح؟ االن لديك فرصة اخرى لم تقبل الدعوة االولى للتلقيح

 . بنفسك يمكنك االختيارالاو موديرنا.  فايزر خذ لقاحأي 18تجاوز سن الـ 

 كيف تقوم بعمل موعد؟  

تحتوي على   لكترونيتلقيت دعوة جديدة من الحكومة الفلمنكية عن طريق رسالة بريد او رسالة نصية او عن طريق البريد األ

  Mijnيصملف المواطنة الشخ ي ف  على الرمز العثورأيضا الذي يمكنك من خالله عمل موعد. يمكنك  الرمز الخاص بالتلقيح
 Burgerprofiel . 

 . الخاصة بكالهوية بطاقة موعد غبر االنترنت او في مركز التلقيح او عبر الهاتف. قم بتجهيز  تحديديمكنك 

 .الموقععن طريق هذا  :بر االنترنتع -

د  المركز لعمل الموع الى 17و  9بين الساعة  ( أيام افتتاح مركز التلقيح)يمكنك الذهاب  :في موقع مركز التلقيح -

 .هناك

 .092101044لتلقيح التابع لمدينة خنت على باالخط الخاص  ر غب :عبر الهاتف -

  واحدة من لقاح جونسون & جونسونجرعة  

بشكل كامل؟  ا& جونسون ان تكون ملقح وتريد بجرعة واحدة من لقاح جونسون سنة أو أكثر 18تبلغ من العمر اذا كنت 

( او في يوم  16الى الساعة   12تموز  )من الساعة /يوليو 30يمكنك القدوم بشكل تلقائي و اخذ جرعتك في مركز التلقيح في 

مدينة لموعد عن طريق الخط الهاتفي الخاص بالتلقيح التابع   بتحديداو قم  ، ( 20الى الساعة   16)من الساعة اب /اغسطس 6

 . 44 10 210 09 على خنت

  عةسرب كموعد حدد 

و لكن من اجل   !وهذا امر جيداألقل ، شخص من سكان مدينة خنت تم تلقيحهم بالفعل بجرعة واحدة على   180000اكثر من 

مهم بشكل خاص للحماية  التلقيح التلقيح بشكل كامل.بقدر ممكن من الناس  برمن المهم ان يقوم اك ،وقف فايروس كورونا حقا 

 .متغير دلتا معينة للفايروس مثلمن متغيرات  

  نحن نساعدك

 . موعد؟ ارسل لنا معلوماتك و سوف نقوم باالتصال بك تحديدهل لديك اسئلة او اليمكنك 

 نية. يمكنك تجاهل هذه الرسالة االلكترواذا كنت قد عملت موعداً بالفعل ، 

  stad.gent/vaccinatieانظر الى  من المعلومات دللمزي

 

 . هناتحقق منها اإلشارة الفلمنكية. للغة  اإلضافةبتتوفر هذه المعلومات بعدة لغات  

English, Français, Türkçe, Български, Română, Slovenčina,  فاریس ,العربية ,پښتو 

 

https://www.burgerprofiel.be/
https://www.burgerprofiel.be/
https://covidvaccin.doclr.be/flanders-expo/patient#!/registervaccin
https://stad.gent/nl/openingsuren-adressen/vaccinatiecentrum-hal-2-van-flanders-expo
https://stad.gent/nl/alles-over-corona-gent/vaccinatie-tegen-corona
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/sociale-initiatieven-coronatijd#46555

