Покана за ваксинация
срещу Ковид-19

Запази си час

Не забравяй да потвърдиш или промениш запазения си час така че центърът за
ваксинация да знае дали ще дойдеш. Поискай помощ от роднини или от някой
близо до теб ако ти трябва..
Отиди на www.laatjevaccineren.be/registratie
и регистрирай се с твоя код за ваксинация

или сканирай този QR код с твоя смартфон..

Или обади се на XXX

Донеси този електронен билет в центъра за ваксинация.

Vertaling Nederlands-Bulgaars. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst

26/10/2021

Koning Albert II-Laan 35
1030 Brussel
www.laatjevaccineren.be
Твоят личен код за ваксинация: XXX
Уважаеми,
Това е покана за първата ти ваксинация срещу Ковид-19 или за твоята ваксинация с допълнителна
доза. Допълнителна доза се дава, ако имаш намален имунитет, си на 65 години или повече или ако
си резидент на дом за пенсионери и хора с особени потребности. Запази това писмо.
Ваксинацията се препоръчва, но не е задължителна. Ваксинацията е важна за твоето собствено
здраве и това на хората около теб.
Можеш да прочетеш повече информация за ваксинацията и за ваксините в приложението..
Къде и кога ще се ваксинираш? Уведоми ни дали ще дойдеш!!

Къде

Кога

• Потвърди дали ще дойдеш възможно най-скоро.
• Не искаш ваксина? Уведоми ни. По този начин можем да дадем твоята ваксина на някой
друг. След това вече няма да получаваш нови покани.
• Отиди на www.laatjevaccineren.be/registratie и регистрирай се с твоя код за
ваксинация
Или обади се на XXX

Какво да правиш в деня на ваксинацията си?
• Донеси електронния билет и личната си карта.
• Носи маска за уста: хирургическа или платнена маска, а не бандана или шал.
• Носи удобни дрехи. Ваксината се прилага в горната част на ръката.
• Елай сам, освен ако имаш нужда от помощ или си под 16 години.
• Чувстваш ли се болен? Имаш ли температура над 38°C, възпалено гърло,кашляш ли,
трудно ли дишаш? Отложи запазения си час и запази нов час, когато си напълно
излекуван.

Имаш ли все още лични въпроси или колебаеш ли се да се ваксинираш?
• Говори с твоя редовен личен лекар или попитай твоя фармацевт за обяснение.
• Прочети приложението към това писмо.
• Отиди на www.laatjevaccineren.be
• Обади се на 1700, инфолинията на фламандското правителство.

Благодарим ти за помощта за да върви гладко ваксинирането. Така защитаваш себе си и
близките си от вируса

Сърдечни поздрави,
др. Dirk Dewolf
Главен администратор

Приложение: важни въпроси
Защо е важно да се ваксинираш?
• Ваксината гарантира, че няма да се разболееш от Ковид-19. Ваксината кара тялото ти да
произвежда антитела.
• Всички ваксини действат. Безопасността, надеждността и качеството на ваксините са строго
контролирани.
• Ако колкото се може повече хора се ваксинират, вирусът ще се разпространи помалко бързо и всички хора ще бъдат защитени: това се нарича групов имунитет.

Важи ли някоя от следните ситуации за теб? Можеш да отложиш ваксинацията си.
• Имал ли си някога много алергична реакция към ваксина? Имал ли си някога нужда от
медицинска помощ след като си приел лекарство? Говори за това с твоя личен лекар преди
запазения си час.
• Чувстваш ли се болен? Имаш ли температура над 38°C, възпалено гърло, кашляш ли,
трудно ли дишаш? Отложи запазения си час и запази нов час, когато си напълно
излекуван.
• Направил ли си тест за корона и се оказа, че имаше корона? Разболявал ли си се през 14
-те дни след този тест?
o Не? Можеш да се ваксинираш от 14 дни след този тест, в противен случай трябва да
отложиш запазения си час.
o Да? Можеш да се ваксинираш когато вече нямаш оплаквания от корона в продължение на
14 дни. Дори тогава трябва да си запазиш час.
• В карантина ли си сега или в деня на ваксинацията защото например си бил в контакт с някой с
корона или току-що си се върнал от пътуване в червена зона? В този случай трябва да отложиш
запазения си час до края на карантината.

Поканен ли си за допълнителна доза?
По-възрастните хора или хората с определени сериозни имунни нарушения произвеждат по малко антитела след основната си ваксинация с 1 или 2 ваксини срещу короната и
следователно са недостатъчно защитени. Най-новите научни данни показват, че прилагането
на допълнителна доза може да доведе до увеличаване на антителата и по-силен имунен
отговор за тази група хора. Ето защо си поканен за допълнителна доза, за да подсилиш още повече
имунната си система.
Все още нямаш 18 години. Можеш ли сам да дойдеш во центъра за ваксинация?
Говори за ваксинацията си с родителите си. Ако имаш въпроси, свържи се с твоя лекар.
Можеш също да задаваш въпроси по време на ваксинацията.
• Ако си на 16 или 17 години, можеш да дойдеш в центъра за ваксинация без твоя
родител/твоите родители или настойник. По принцип можеш сам да решиш дали искаш да
бъдеш ваксиниран, след като си бил добре информиран.
• Ако си на 15 години или по -млад, трябва да решиш заедно с родителите си дали ще
се ваксинираш. В такъв случай елай в центъра за ваксинация заедно с твоя
родител/твоите родители или настойник. Наистина ли не е възможно да дойде родител
или настойник с теб? В този случай елай сам и донеси писмо, подписано от твоя
родител/твоите родители или настойник.Това писмо трябва да съдържа най -малко
следното: 1) фамилия, име и дата на раждане на детето, 2) фамилия, име, данни за
контакт и подпис на родителя/родителите или настойника, 3) дата на подписване и 4 )
изявлението „Искам детето ми да бъде ваксинирано срещу Ковид-19 в центъра за
ваксинация“. Можеш да намериш пример от писмото на
www.laatjevaccineren.be/12-15-jarigen. Без това писмо ще трябва да разговаряш с лекар
в центъра за ваксинация, за да видите дали можеш да избереш сам да се
ваксинираш.

Имаш хронично заболяване. Може ли да се ваксинираш?
Да, ваксините са тествани и при хора с хронични заболявания. Тези са безопасни.
Хората с хронични заболявания често получават по-лоши симптоми, когато са
заразени с коронавируса. Следователно ваксинацията е изключително важна за тях.

Бременна си или искаш да забременееш. Може ли да се ваксинираш?
Да, ваксинирането е силно препоръчително по време на бременността. Говори с твоя
лекар, ако имаш въпроси.

Не можеш да стигнеш до центъра за ваксинация. Какво можеш да направиш?
Ако можеш да дойдеш до центъра за ваксинация, но нямаш подходящ транспорт, тогава
обади се на центъра за ваксинация на XXX. Те ще намерят решение.
Ако не можеш да дойдеш в центъра за ваксинация по медицински причини, говори за това
с твоя личен лекар.

