הזמנה לחיסון קוביד

קבע את הפגישות שלך
ישנו חיסון ששמור לילדך .עליך לאשר את הפגישות או להתאים אותם על מנת שמתחם החיסונים יעודכן על
הגעתכם .אם תצטרך בכך עליך לבקש עזרה מבן משפחה או מישהו באזור שלך.
עליך לאשר את פגישתך על ידי גלישה ב:
עליך להירשם עם סיסמת החיסון שלך.

או עליך לסרוק את ה  QR CODEעם הטלפון החכם שלך.

או תוכל
להתקשר

הסיסמה האישית שלך לחיסון:

הסיסמה האישית שלך לחיסון:
להורה (ים) היקרים של.....
זוהי הזמנה לחיסון של ילדיך נגד קוביד  .19החיסון הינו בחינם .עליך לשמור היטב על מכתב זה.
החיסון הוא המלצה ואינו חובה .החיסון הוא חשוב לבריאות ילדיך ולבריאותם האנשים הסובבים את ילדיך.
תוכל למצוא מידע נוסף על החשיבות לחסן ועל החשיבות של החיסונים בנספח.

היכן ומתי ילדיך יחוסן? עליך לעדכן מתי אתה מגיע !

מתי
חיסון ראשון

היכן
חיסון שני

* עליך לאשר כמה שיותר מהר את הגעתכם .עליך לתאם עם ההורה השני או האפוטרופוס ,וסכמו יחד על
ההחלטה לחסן את ילדיכם.
* במידה ואינך רוצה לתאם פגישה לחיסון? אנא עדכן אותנו כך שנוכל להעביר את החיסון לילדיך למישהו
אחר.
* עליך לגלוש על
 www.laatjevaccineren.be/registratieתוכל להירשם עם סיסמת החיסון שלך או תוכל להתקשר למספר.....
מה עליך לעשות ביום החיסון?
* עליך לבוא עם אי -טיקט שלך ותעודת הזהות של ילדיך או כרטיס הISI+-kaart
* החל מגיל  6יש לעטות מסיכת פה בבד או מסיכת פה כירורגית .
* עליך ללבוש בגדים נוחים לילדך .החיסון ניתן בזרוע העליון של ילדיך.
* עליך לבוא יחד עם ילדיך .במידה ואינך יכול להיות נוכח ,תוכל לשלוח מישהו אחר עם ילדיך על מנת ללוות
אותו .במידה ואתה חייב להיות בבידוד או בהסגר יש צורך בכך שמישהו אחר ילווה את ילדיך.
תוכל למצוא מידע נוסף על כך בנספח.
* במידה וילדיך חולה או מרגיש תסמינים של שפעת או שיש לו חום מעל  38מעלות? עליך לבטל את הפגישה
ולקבוע תור חדש כאשר ילדיך החלים לגמרי.
* במידה וילדיך חולה או מרגיש תסמינים של שפעת או שיש לו חום מעל  38מעלות? במידה וילדיך היה
בקשר הדוק עם חולה קורונה ,במידה וילדיך בבידוד ,במידה ולפי הבדיקה הוא חולה בקוביד  19או במידה
ומישהו מבני המשפחה בהסגר? עליך לקבוע פגישה חדשה ולבדוק את ההנחיות בנספח.

היכן תוכלו למצוא יותר מידע על חיסון נגד קורונה? עליך לקרוא את הנספח.
* עליך לשוחח על כך עם רופא המשפחה הקבוע שלך ,רופא הילדים או הרוקח שלך.
* עליך לגלוש ל
* תוכל להתקשר למספר  1700זהו קו המידע של הרשות הפלמית.
אנו מודים לכם על עזרתכם לחיסון קל .כך תוכל להגן על ילדיך וגם על סביבתם.
בברכה,
דוקטור דהוולף
המנהל הכללי.

נספח :שאלות חשובות
מדוע זה חשוב לחסן את ילדיך?

* החיסון של ילדיך גורם לכך שהווירוס יתפשט פחות מהר ובאופן מורכב .כך חיי בית הספר של ילדיך יופסק
פחות על ידי הסגרים ,בידודים או סגירת בית הספר .ישנו סיכוי פחות שפעילות הספורט והפנאי או פעילויות
אחרות של ילדיך יבוטל.
זהו דבר טוב לרווחת ילדיך ,ללימודיו ולהתפתחותו.
* החיסון הוא בטוח וילדים נענים לו באופן טוב .ילדים בני  5-11מקבלים חיסון שונה מאשר ילדים שעברו את
גיל  12ומבוגרים.
מחוץ לבלגיה ישנם כבר מיליוני ילדים שקיבלו את החיסון .במקרים חריגים ביותר ישנם תופעות לווי חמורים
אשר דווחו ( .אין פגיעות ממושכות שדווחו ).
* החסינות על ידי קבלת חיסון מועילה יותר מאשר החסינות על ידי הדבקה .במידה וילדיך נדבק על ידי
קוביד  19הוא עדיין יכול להידבק שוב.
לאחר החיסון זה קורה פחות .במידה וילדיך כבר חלה בקוביד  19אנו ממליצים עדיין את החיסון.
* החיסון של הילדים גורם לכך שההורים ,הסבים ,האחים ,האחיות ואנשים אחרים מוגנים יותר.
החיסון מקטין את סיכויי ילדיך להעביר את ההדבקה.
* למרבה המזל רוב הילדים אינם חולים בתדירות מהווריאנטים הנוכחים של קוביד  .19מדי פעם ישנו ילד
שחולה קשה .החיסון שומר היטב מפני מחלה קשה.
במידה וישנו אחד מהמצבים הבאים שתואמים את ילידך? עליך לבטל את החיסון.
* במידה וילדיך הגיב פעם באופן אלרגי מאוד על חיסון? במידה וילדיך היה צריך עזרה רפואית לאחר נטילת
תרופה? עליך לשוחח על כך עם רופא המשפחה שלך או עם רופא הילדים לפני הפגישה.
* במדיה וילדיך מרגיש חולה או מרגיש תסמינים של שפעת או שיש לו חום מעל  38מעלות? עליך לבטל את
הפגישה ולהזמין פגישה חדשה כאשר ילידיך החלים לגמרי.
* במידה וילדיך היה בקשה הדוק עם חולה קורונה ו/או הנמצא בבידוד? עליך לבטל את החיסון עד לאחר
שעברו  10ימים משהיה בקשר הדוק עם חולה קורונה.
* במידה ולאחר בדיקת קורונה מתברר שיש לילדיך קוביד  ?19אז ילדיך לא יוכל לקבל חיסון  14יום לאחר
הבדיקה .במידה ויש לידיך תסמינים או תלונות ,הוא יוכל לקבל את החיסון רק  14ימים לאחר שנגמרו
התלונות .אם יש צורך עליך לדחות את הפגישה.
* במידה וישנו אחד מבני המשפחה אשר נמצא בהסגר? עליך לדחות את מועד החיסון עד ל 10ימים לאחר
תחילת ההסגר של בן המשפחה.
* במידה ואתה כהורה חולה עם חום מעל  38מעלות? או במידה ואתה נמצא בבידוד או בהסגר? תוכל לשלוח
מלווה אחר שיביא את ילדיך לפגישה.
מי מחליט על החיסון?
עליך לשוחח על נושא החיסון על ילדיך .במידה ואינך ההורה היחיד ,עליך לסכם על חיסון ילידך עם ההורה
השני או עם האפוטרופוס ,בוודאי כאשר מדובר עם הורות בשותפות יש לקחת החלטה משותפת בנושא לפני
שאתה הולך למתחם החיסונים.
במידה ויש לך שאלות עליך ליצור קשר עם רופא המשפחה שלך או רופא הילדים .גם במועד החיסון תוכל עוד
לשאול שאלות.

מי יכול ללוות את ילדיך למתחם החיסונים?
* תוכל לבוא כהורה או כאפוטרופוס עם ילדיך למתחם החיסונים.
* במידה ואינך יכול לבוא כהורה או כאפוטרופוס ,אנא מסור עם המבוגר המלווה מכתב עם אישורך.
עליך להשתמש במכתב שנמצא ב:
במידה וילדיך סובל ממחלה כרונית .האם הוא יכול להתחסן?
כן ,החיסונים הם בטוחים .ילדים עם מחלות כרוניות מקבלים תסמינים קשים יותר כאשר הם נדבקים עם
קורונה .החיסון עוד יותר חשוב לילדים הללו.
במידה ואינך מצליח להגיע למתחם החיסונים .מה תוכל לעשות?

במידה וילדיך אינו יכול להגיע למתחם החיסונים בעקבות סיבות רפואיות ,עליך לשוחח על כך עם רופא
המשפחה שלך.

