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

Subiect: Nouă şansă vaccinare împotriva corona

Stimate locuitor al oraşului Gent,

Nu ai dat curs primei invitații pentru vaccinare? Acum ți se oferă o nouă şansă de a face vaccinul.
Locuitorii oraşului Gent cu vârsta sub 18 ani primesc Pfizer. Cei cu vârsta peste 18 ani primesc Pfizer
sau Moderna. Nu există posibilitatea de a alege.
Cum faci o programare?
Ai primit o nouă invitație de la Guvernul Flamand sub forma unei scrisori, unui sms sau e-mail. Acolo
este menționat un cod de vaccinare cu care iți poți face programarea. Această invitație o găseşti şi pe
Mijn Burgerprofiel.
Programarea o poti face online, la fața locului sau prin telefon. Ține-ti buletinul la îndemână.
-

Online: prin acest website.
La fața locului în Centrul de vaccinare: pe openingsdagen van het Vaccinatiecentrum poți
veni între orele 9 şi 17 să faci o programare la fața locului.
Telefonic: prin Vaccinatielijn [linia de vaccinare] a oraşului Gent la numărul 09 210 10 44.

1 doză Johnson & Johnson
Ai cel puțin 18 ani şi doreşti cu 1 singură doză Johnson & Johnson să fii complet vaccinat? Vino fără
programare prealabilă la Centrul de vaccinare pe 30 iulie (între orele 12 şi 16) sau pe 6 august (între
orele 16 si 20) sau programează-te prin Vaccinatielijn [linia de vaccinare] a oraşului Gent la numărul
09 210 10 44.
Programează-te cât mai repede
Mai mult de 180.000 de locuitori ai oraşului Gent au primit cel puțin prima doză a vaccinului. Asta
este bine! Dar pentru a putea încetini răspândirea virusului corona este important să fie cât mai mulți
oameni complet vaccinați. Vaccinarea este foarte importantă, mai ales pentru că oferă protecţie
împotriva variantelor virusului, precum varianta Delta.
Te ajutăm
Mai ai întrebări sau nu reuşeşti să faci o programare? Furnizează-ne datele tale personale şi te
contactăm noi telefonic.

Dacă între timp ai făcut deja o programare, poţi ignora acest e-mail.
Mai multe informații? Accesează stad.gent/vaccinatie.
Această informație este disponibilă în diverse limbi şi în limbajul flamand al semnelor. Le găseşti aici.
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