ЗАПРОШЕННЯ НА
ЩЕПЛЕННЯ ВІД COVID-19

Запишіться на прийом
Для вас зарезервовано вакцину. Запишіться на прийом, аби в центрі вакцинації знали про
те, що ви прийдете. Якщо потрібно, зверніться по допомогу до рідних або знайомих вам
людей.
Підтвердьте свій запис, перейшовши за адресою: www.laatjevaccineren.be/registratie
Зареєструйтеся, скориставшись своїм кодом вакцинації: V1PreYFacY9600aa.

Або за допомогою свого смартфона відскануйте цей QR-код.

Або зателефонуйте за номером: 050 44 8000

Цей лист декількома мовами опублікований за адресою:
www.laatjevaccineren.be/uitnodigingsbrief-covid-19-vaccinatie-in-andere-talen

Візьміть цей електронний квиток з собою до
центру вакцинації

V1PreYFacY9600aa

07.03.2022р.,
23:11

Конінг-Альберт-IIлаан 35, 1030 м.
Брюссель
www.laatjevaccineren.be
Шановний

Ваш персональний код вакцинації:

Це запрошення або на проходження вами базової процедури щеплення, або на отримання
вами бустерної дози вакцини від COVID-19. Це щеплення проводиться безкоштовно в центрі
вакцинації. Якщо ви вже прищеплені, це означає, що тепер ви маєте право на отримання
бустерної дози. Тримайте цей лист напоготові.
Вакцинація є рекомендованою, але не обов’язковою процедурою. Щеплення важливе для вашого
особистого здоров’я та для здоров’я людей, які вас оточують.
Докладінше про важливість щеплення та вакцин можна дізнатися з додатка.
Де і коли ви будете щеплюватися? Повідомте нам, що ви прийдете!

Де

Коли

• Якомога швидше підтвердьте, що ви прийдете.
• Прийняти це запрошення на щеплення ви не бажаєте не можете? Тоді обов’язково повідомте
нас.
• Перейдіть за адресою: www.laatjevaccineren.be/registratie і зареєструйтеся, скориставшись кодом
вакцинації. Або зателефонуйте за номером: 050 44 8000.
Що вам робити в день проведення щеплення?
• Візьміть з собою електронний квиток та
• своє посвідчення особи. Ви маєте бути в
• хірургічній або тканинній масці для рота.
• Ви маєте бути в зручному одязі. Вакцину вам колотимуть в область плеча.
• Якщо вам не потрібна допомога та якщо вам вже виповнилося 16 років, приходьте
наодинці.
• Відчуваєте слабкість, у вас грип або температура понад 38°C? Тоді відкладіть
прийом і запишіться на новий прийом, коли цілком одужаєте.
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• Поговоріть зі своїм сімейним лікарем або з фармацевтом.
• Відвідайте вебсторінку: www.laatjevaccineren.be
• Зателефонуйте на довідкову лінію Уряду Фламандії за номером: 1700.
Дякуємо за вашу допомогу в забезпеченні безперебійного процесу щеплення. Так ви захистите
від вірусу себе та своїх близьких.
З повагою,

Д-р Дірк Девольф
Генеральний
директор

Додаток: важливі питання
Чому вам важливо зробити щеплення?
• Вакцина знижує ризик інфікування вірусом COVID-19, а в разі інфікування істотно зменшує
ймовірність того, що ви хворітимете на COVID-19 у важкій формі.
• Всі вакцини працюють. Вони ретельно перевіряються на безпечність, надійність та якість.
• Чим більше людей буде щеплено, тим менше людей захворіє або інфікується, і тим менше
людей зможе швидко поширюватися вірус. Якщо ви інфікуалися після щеплення, вам все
одно потрібно піти на ізоляцію.
• Люди з проблемами з боку імунітету вже отримали додаткову (третю) дозу щеплення.
Оскільки через кілька місяців після основної процедури щеплення сформований імунітет
знову починає поступово знижуватися, рекомендується отримати бустерну дозу щеплення.
Завдяки бустерній дозі, яка сприяє відновленню вашого імунітету, ви будете краще
• захищені від вірусу COVID-19.
Імовірність інфікування вірусом COVID у важкій формі в осіб старшого віку та на фоні
основних захворювань збільшується. Вакцина від коронавірусу продовжує забезпечувати
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• Чи щеплення.
була у вас коли-небудь яка-небудь алергічна реакція на будь-яку вакцину? Чи
потребували ви коли-небудь медичної допомоги після прийому будь-якого лікарського
• засобу? Обов’язково обговоріть це питання перед прийомом зі своїм сімейним лікарем.
Відчуваєте слабкість, у вас грип або температура понад 38°C ? Тоді відкладіть прийом і
• запишіться на новий прийом, коли цілком одужаєте.
Ваш тест на коронавірус показав, що у вас вірус COVID-19? Тоді вам можа отримати
вакцину лише через 14 днів після тесту. Якщо у вас є симптоми або скарги, вакцину ви може
• отримати лише через 14 днів після припинення скарг. В разі потреби перенесіть свій
прийом.
Ви зараз перебуваєте або в день проведення щеплення перебуватимете на
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Обговоріть питання свого щеплення зі своїми батьками. Якщо у вас виникнуть якісь
запитання, зверніться до свого сімейного лікаря. Також ви можете ставити запитання й під
час щеплення.
• Якщо 16 або 17 років, ви можете прийти до центру вакцинації без батька/матері
(батьків) чи опікуна. В принципі, після того, як ви були належним чином
поінформовані, рішення про те, чи бажаєте ви прищепитися, ви можете прийняти
самостійно.
• Якщо вам 15 років або менше, рішенне про те, чи будете ви прищеплюватися, ви маєте
приймати разом зі своїми батьками. В такому разі приходьте до центру вакцинації з
батьком/матір'ю (батьками) чи опікуном. Батько/матір чи опікун дійсно
супроводжувати не може? Приходьте наодинці й візьміть листа, що підписаний вашим(шою/-шими) батьком (матір'ю/батьками) або вашим опікуном. Для цього скористайтеся
формою, опублікованою на вебсторінці: www.laatjevaccineren.be/12-15-jarigen. Без цього
листа у центрі вакцинації вас огляне лікар, аби визначити, чи можете ви самостійно
приймати рішення про отримання щеплення.
У вас є хронічне захворювання. Чи можна вам прищеплюватися?
Так, вакцини також були протестовані й на людях з хронічними захворюваннями. Так, вони
безпечні. В осіб з хронічними захворюваннями часто проявляються серйозніші симптоми,
якщо вони інфікуються коронавірусом. Тому щеплення є для вас дуже важливою.
Ви вагітні або плануєте вагітність. Чи можна вам прищеплюватися?
Так, під час вагітності наполегливо рекомендується робити щеплення. Якщо у вас виникнуть
якісь запитання, поговоріть зі своїм сімейним лікарем.
Ви не можете потрапити до центру вакцинації. Що ви можете зробити?
Якщо ви можете дістатися до центру вакцинації, але не маєте відповідного транспорту,
зателефонуйте до центру вакцинації за номером: 050 44 8000. Вам допомжуть знайти рішення.
Якщо ви не може прийти до центру вакцинації з медичних причин, обговоріть це питання з
сімейним лікарем.

