Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ)
Rue de la Rivelaine, 21
6061, Charleroi
<Prénom> <nom>
<Rue> <numéro> <boîte>
<Code postal> <commune>

Kodi juaj personal lidhur me vaksinimin:
XXXXXXXXXXXXXXXX
Dalja e afatit më JJ/MM/AAAA

Merrni takim para datës JJ/MM/AAAA

Më skanoni për të marrë ta

www.jemevaccine.be

I Dashur / e Dashur <Prénom> <Nom>
Ju ftojmë të vaksinoheni kundër COVID-19.
Ju do të gjeni të gjitha informacionet e nevojshme lidhur me vaksinimin si më poshtë vijon.
Edhe nëse jeni kontaktuar me e-mail ose me mesazh, është parashikuar që të gjithë
qytetarët të informohen me letër.
Pra, nëse keni lënë tashmë një takim ose nëse jeni vaksinuar, atëherë ju lutemi të mos e merrni
parasysh këtë letër.
Vaksina është falas dhe bëhet me dëshirë.

SI MUND TË MERRNI TAKIM?
JJ/MM/AAA
Merrni takim para datës JJ/MM/AAAA
me kodin tuaj personal të vaksinimit (shih më sipër).
A internetit www.jemevaccine.be
Preferohet nëpërmjet faqes së
OSE mund të skanoni kodin QR si më sipër. Për ta bërë këtë, në fillim duhet të instaloni aplikimin
« QR kod» në telefonin tuaj.
 OSE me telefon
Gjatë marrjes së takimit mund të zgjidhni mes qendrave që ju propozohen dhe pastaj datën dhe
orën për vaksinimin tuaj.

Konkretisht, vaksinimi zhvillohet kështu
ETAPA e

Marr këtë ftesë

1-rë

ETAPA e

2-të

Marr takim
përmes faqes së
internetit
jemevaccine.be,
ose me telefon

ETAPA e 3-të

Shkoj në qendrën
e vaksinimit me
dokumentet e
duhura

ETAPA e 4-ërt

Bëj
vaksinën

Për më sshumë
informacione ?

A ka kundër indikime lidhur me vaksinimin?
Kundër indikimet lidhur me vaksinimin kundër COVID-19 janë të rralla.
Nëse pas një vaksinimi të mëparshëm ose në rrethana të tjera, keni pasur
një reaksion alergjik të rëndë ose keni nevojë për kujdesje mjekësore urgjente, kontaktoni
mjekun tuaj për më shumë informacion.
Nëse vuani aktualisht nga një infeksion ose keni temperaturë (38° ose më shumë), shtyni
takimin tuaj për vaksinimin deri sa të shëroheni plotësisht.
Nëse gjatë 14 ditëve të fundit, keni bërë një test Corona i cili ka qenë pozitiv dhe
nëse shfaqni simptoma ose jo, kontaktoni mjekun dhe shtyni takimin për vaksinimin
14 ditë pas shërimit tuaj.

ÇFARË DUHET TË BËNI nëse nuk mund të shkoni në qendrën e
vaksinimit sepse keni probleme për të lëvizur ?
Kërkojini ndihmë shoqërisë suaj
Shumica e transportit publik është falas për ata që paraqesin ftesën dhe
konfirmimin e takimit.
Zgjidhje të ndryshme lokale për të lëvizur ekzistojnë: interesohuni pranë komunës
ose pranë CPAS.

Dëshironi të vaksinoheni, jeni të shqetësuar dhe keni pyetje ?
Konsultoni rubrikën tonë pyetje-përgjigje në jemevaccine.be
Telefononi në qendrën tonë
Kontaktoni mjekun ose farmacistin tuaj.

Çfarë duhet të bëni DITËN E VAKSINIMIT ?
Merrni me vete letrën që përmban kodin tuaj personal.
Merrni me vete pyetësorin shëndetësor bashkëngjitur letrës, të plotësuar siç duhet.
Merrni me vete kartën e identitetit.
Mbani një maskë kirurgjikale ose pëlhure, JO një shami ose shall.
Mbani një veshje që lehtëson arritjen në pjesën e sipërme të krahut tuaj.
Ejani vetëm përveç rastit kur keni nevojë të shoqëroheni për të lëvizur.
Nëse jeni i sëmurë, mos hajdeni dhe merrni një takim tjetër (shih më sipër)

Me respekt,

Mjeku. Christian Huvelle
Qendra e mbikqyrjes për sëmundjet infektive
Inspektori rajonal i higjienës

Për më shumë
informacione ?

