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23 Mayıs 2022   

Tweede boosterprik tegen het coronavirus  
Koronavirüse karşı ikinci güçlendirici aşı 
 

Sayın Gent Sakini 

80 yaşın üstünde aşısını yaptırmış bir kişi olarak yakında size koronavirüse karşı ikinci 

güçlendirici aşı için bir davetiye gönderilecektir. Bu aşı, bağışıklık sisteminizi dengede 

tutmak için yapılan ekstra bir Pfizer aşısıdır. Virüse karşı tam koruma sağlanması için bu aşı 

çok önemlidir. Randevunuzu aşağıda belirtilen şekillerde alabilirsiniz:  

 

Evde mi ikamet ediyorsunuz?  
- Evde ikamet ediyorsanız randevunuzu kendiniz almak zorundasınız. Randevunuzu 

stad.gent/vaccinatie üzerinden alın veya 09 210 10 44 numaralı telefonla Gent 

Belediyesi Aşı Hattını arayın.  

- Maaltekouter 1, 9051 Gent adresinde bulunan Flanders Expo Aşı Merkezi çalışanları 

sizi yine samimi şeklide karşılayacaklardır. Sizi konforlu bir şekilde ve hareket kısıtlılığı 

yaşayanlara uygun destek sunarak karşılıyoruz.  

- Şimdiden 31 Mayıs, 1 Haziran ve 8 Haziran tarihlerinde aşı yapılması planlanmıştır. Bu 

tarihler sonradan artırılabilir.  

- Evde ikamet ediyor ancak bağımsız olarak seyahat edemiyorsanız, evde aşı yaptırma 

olanakları konusunda aile hekiminizle görüşün.  

 
Bakıma Muhtaç Yaşlılar Yurdu’nda mı kalıyorsunuz? 
- Kaldığınız Bakıma Muhtaç Yaşlılar Yurdu sizi konuyla ilgili bilgilendirecektir. 

- Ekstra aşınız kaldığınız yerde yapılır. Bunun için sizin bir şey yapmanıza gerek yoktur. 

 

 

 
Destekli yaşam merkezinde mi ikamet ediyorsunuz? 



 

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

dezelfde informatie. 

Posta Adresi Stad Gent – Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent 

Kişisel verilerinizi her zaman inceleme ve yanlışları düzeltme hakkınız vardır.  

Daha geniş bilgi için www.stad.gent sitesine girin ve ‘Met respect voor uw privacy [Özel Hayatın Gizliliğine Saygı]’ başlığını aratın. 
      

  
- İkamet ettiğiniz yer bir Bakıma Muhtaç Yaşlılar Yurdu’na bağlıysa aşınız orada yapılır. 

Bunun için sizin bir şey yapmanıza gerek yoktur.  

- Eğer değilse, çevrenizde nerede ve ne zaman aşılamanın yapılacağıyla ilgili ikamet 

asistanınızdan bilgi alın.   

- Eğer önerilen tarihte aşınızı yaptıramıyorsanız, ikamet asistanınızla birlikte aşınızı 

Flanders Expo’da yaptırmak için randevu alın.  

 

Sorularınız varsa www.laatjevaccineren.be veya stad.gent/vaccinatie’ye başvurabilirsiniz.  

 

Aşınızı yaptırdığınız için teşekkür ederiz. Koronaya karşı birlikte daha güçlüyüz ve sağlığınız 

bizim için önemlidir. 

 

Mieke Hullebroeck 

Genel Müdür 

Rudy Coddens 

Sağlık ve Bakımdan 

Sorumlu Encümen 

Mathias De Clercq 

Belediye Başkanı 

 

 
 

 

 

 

  

 
Bu mektuba farklı dillerde ulaşabilirsiniz. 
www.stad.gent/vaccinatie adlı siteyi ziyaret edin veya yandaki QR kodunu tarayın. 
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