Invitație vaccinare
COVID-19

Stabiliți o programare
Confirmați sau mutați programarea astfel încât centrul de vaccinare să știe că veniți.
Dacă este necesar, cereți ajutorul familiei sau a cuiva din vecinătatea dumneavoastră.
Confirmați accesând link-ul www.laatjevaccineren.be/registratie
Logați-vă cu codul dumneavoastră de vaccinare <vaccinatiecode>

Sau scanați acest cod QR-code cu telefonul dumneavoastră mobil.

Sau apelați acest număr de telefon <...........>

Puteți găsi această înștiințare în mai multe limbi, accesând link-ul de mai jos:
www.laatjevaccineren.be/uitnodigingsbrief-covid-19-vaccinatie-in-andere-talen

Aduceți acest tichet electronic cu dumneavoastră
la centrul de vaccinare

Vertaling Nederlands – Roemeens. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst.

26/10/2021

Koning Albert II-Laan 35
1030 Brussel
www.laatjevaccineren.be
Codul dumneavoastră personal de vaccinare: <vaccinatiecode>
Stimat(ă) domn/doamnă,
Aceasta este o invitație pentru prima dvs. vaccinare împotriva COVID-19 sau pentru vaccinarea cu o doză
suplimentară. Doza suplimentară se administrează dacă aveți imunitate redusă, aveți (peste) 65 de ani sau dacă
locuiți într-un centru de îngrijire rezidențială. Păstrați această scrisoare la îndemână.
Vaccinarea este recomandată, dar nu obligatorie. Vaccinarea este importantă pentru sănătatea dvs. și a celor
din jurul dvs.
Mai multe informații despre vaccinare și vaccinuri puteți citi în anexă.
Unde și când veți fi vaccinat(ă)? Anunțați dacă veniți!

Unde

Când

• Confirmați programarea cât mai curând posibil.
• Nu doriți să vă vaccinați? Anunțați-ne de acest lucru.
În acest fel, putem oferi vaccinul altcuiva. Atunci nu veți mai primi invitații noi.
• Consultați pagina www.laatjevaccineren.be/registratie și înregistrați-vă cu codul de
vaccinare.
• Sau sunați la numărul XXX
Ce trebuie să faceți în ziua vaccinării?
• Aduceți cu dumneavoastră tichetul electronic și cartea dumneavoastră de identitate.
• Purtați o mască: o mască chirurgicală sau o mască din material nu o bandană sau eșarfă.
• Purtați haine ușoare. Vaccinarea se va efectua în partea superioară a brațului.
• Veniți singur, cu excepția cazului în care aveți nevoie de ajutor sau dacă aveți sub 16 ani.
• Vă este rău? Aveți febră mai mare de 38°C, dureri în gât, tușiți sau aveți dificultăți în a respira?
Amânați programarea și faceți una nouă după ce v-ați vindecat complet.

Aveți întrebări personale sau vă îndoiți dacă să vă vaccinați sau nu?
• Discutați cu medicul dumneavoastră de familie sau cereți explicații farmacistului dumneavoastră.
• Citiți atașamentul acestei înștiințări.
• Accesați link-ul www.laatjevaccineren.be
• Sunați la 1700, linia informativă a Administrației Flamande.
Vă mulțumim pentru cooperarea dumneavoastră la o vaccinare fluentă. Astfel putem obține imunizarea
de grup.
Salutări cordiale,
Dr. Dirk Dewolf
Administrateur-generaal

Atașament: întrebăriimportante
De ce este important să vă vaccinați?
• Vaccinul vă oferă asigurarea că nu vă veți îmbolnăvi cu virusul COVID-19. Datorită vaccinării,
organismul dumneavoastră produce anticorp.
• Fiecare vaccin este eficient. Vaccinele sunt verificate strict pentru siguranță, fiabilitate și calitate.
• Cu cât se vaccinează mai mulți oameni, cu atât mai greu se va răspândi virusul, iar toți sunt
protejați: aceasta se numește imunitate de grup.
Dacă vă aflați în una din următoarele situații, amânați, eventual, vaccinarea.
• Ați avut vreodată o reacție alergică puternică la un vaccin? Ați avut vreodată nevoie de asistență
medicală după administrarea unui medicament? Atunci discutați cu doctorul dumneavoastră înaintea
programării.
• Vă este rău? Aveți febră mai mare de 38°C, dureri în gât, tușiți sau aveți dificultăți în a respira?
Amânați programarea și faceți una nouă după ce v-ați vindecat complet.
• Ați făcut un test Corona și se pare că sunteți infectat?
V-ați îmbolnăvit în următoarele 14 zile după efectuarea acestui test?
o Nu? Atunci puteți fi vaccinat după 14 zile de la efectuarea acelui test, altfel puteți amâna
programarea.
o Da? Atunci puteți primi un vaccin dacă în interval de 14 zile nu ați mai suferit de nici-un
simptom specific virusului Corona. Faceți abia după aceea programarea.
• Sunteți în carantină momentan sau în ziua vaccinării pentru că, de exemplu, ați avut contact cu o
persoană infectată sau tocmai v-ați întors dintr-o călătorie într-o zonă roșie? Atunci amânați
programarea până la terminarea carantinei.
Ați fost invitat pentru o doză suplimentară?
Persoanele în vârstă sau persoanele cu anumite tulburări grave de imunitate produc mai puțini
anticorpi după vaccinarea inițială cu 1 sau 2 doze împotriva coronavirusului și, prin urmare, sunt
insuficient protejate. Cele mai recente date științifice arată că administrarea unei doze suplimentare
poate duce la o creștere a anticorpilor și la un răspuns imun mai puternic pentru acest grup de
persoane. De aceea sunteți invitat pentru o doză suplimentară, pentru a vă îmbunătăți și mai mult
sistemul imunitar.

Nu ai încă 18 ani. Poți merge singur la centrul de vaccinare?
Discută despre vaccinare cu părinții tăi. Dacă ai întrebări, adreseaza-te medicului tău de familie. De
asemenea, poți adresa întrebări în momentul vaccinării.
• Dacă ai 16 sau 17 ani, poți veni la centrul de vaccinare fără părinți sau tutori.
În principiu, poți decide singur dacă dorești să te vaccinezi după ce te-ai informat în mod
corespunzător.
• Dacă ai 15 ani sau mai puțin, trebuie să hotărăști împreună cu părinții tăi dacă te vaccinezi.
În acest caz vino la centrul de vaccinare împreună cu unul dintre sau ambii părinți sau cu
tutorele tău. Dacă aceștia nu te pot însoți vino singur și adu o scrisoare semnată de părinți sau
tutore.
Această scrisoare trebuie să conțină cel puțin 1) prenumele, prenumele și data nașterii copilului,
2) numele, prenumele, datele de contact și semnătura părintelui sau tutorelui, 3) data
semnăturii și 4) declarația „Doresc să-mi vaccinez copilul împotriva COVID-19 în centrul de
vaccinare'. Poți găsi un exemplu de scrisoare la www.laatjevaccineren.be/12-15-jarigen. Fără
acea scrisoare vei avea o consultație cu un medic din centrul de vaccinare pentru a determina
dacă poți alege singur să te vaccinezi.
Suferiți de o boală cronică. Puteți fi vaccinat?
Da, vaccinurile au fost testate și pe oamenii cu boli cronice. Sunt sigure. Oamenii cu boli
cronice suferă, adesea, de simptome mai grave atunci când sunt infectați cu virusul COVID-19.
Vaccinarea este de aceea pentru ei extrem de importantă.

Sunteți gravidă sau doriți să faceți un copil. Puteți fi vaccinată?
Da, vaccinarea este recomandată în timpul sarcinii. Discutați cu medicul dumneavoastră dacă aveți
întrebări.
Nu reușiți să ajungeți la centrul de vaccinare. Ce puteți face?
• Dacă sunteți în stare să veniți la centrul de vaccinare dar nu aveți modul de transport, sunați la
numărul <.........> al centrului de vaccinare. Ei vor găsi o soluție.
• Dacă nu puteți veni la centrul de vaccinare din motive medicale discutați cu medicul
dumneavoastră de familie.

