وكالة الحياة الجيدة ()AVIQ
Rue de la Rivelaine, 21
Charleroi 6061
><Prénom> <nom
><Rue><numéro><boite
><Code postale><commune

رمز التطعيم الشخصي الخاص بك:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
ينتهي في JJ/MM/AAAA

حدد موعدًا قبل JJ/MM/AAAA
www.jemevaccine.be

امسح ضوئيا الرمز لتحديد موعد

عزيزي /عزيزتي><Prénom> <Nom
ندعوك للحصول على لقاح ضد كوفيد.١٩-
ستجد أدناه جميع المعلومات الضرورية حول التطعيم الخاص بك .حتى إذا تم التواصل معك مسبقا عن طريق البريد اإللكتروني أو الرسائل
القصيرة ،فمن المتوقع أن يتلقى جميع المواطنين البريد أدناه.
إذا كان لديك موعد سابق أو إذا تم تطعيمك مسبقا ،يرجى تجاهل هذه الرسالة.
اللقاح مجاني ويتم إجراؤه على أساس تطوعي

كيف يمكنني تحديد موعد؟
اليوم/الشهر/السنة
حدد موعدا قبل  JJ/MM/AAAAباستخدام رمز التطعيم الشخصي أعاله.
 االفضل عبر موقع الويب www.jemevaccine.be أو يمكنك القيام بمسح ضوئي لرمز االستجابة السريعة أعاله .للقيام بذلك ،يجب عليك أوال تثبيت تطبيق "رمز االستجابة السريعة" على هاتفك. -أو بالهاتف

عند تحديد موعد ،يمكنك االختيار من بين المراكز التي سيتم اقتراحها عليك ،ومن ثم تاريخ ووقت التطعيم الخاص بك.
بشكل ملموس ،يتم التطعيم على النحو التالي:

الخطوة الرابعة

لقد تلقيت
التطعيم

الخطوة الثالثة

أذهب إلى مركز
التطعيم مع الوثائق
الخاصة بي

الخطوة الثانية

أحدد موعدًا
إما عبر موقع

jemevaccine.be

أو عبر الهاتف

للمزيد من المعلومات؟

الخطوة األولى

تلقيت هذه الدعوة

هل هناك موانع للتطعيم؟
موانع التطعيم ضد كوفيد 19نادرة.
إذا كنت قد تلقيت لقا ًحا سابقًا أو في ظروف أخرى ،وحصل لك
رد فعل تحسسي خطير أو تحتاج إلى عناية طبية عاجلة ،اتصل بطبيبك لمزيد من المعلومات.
إذا كنت تعاني حاليًا من عدوى أو حمى ( 38درجة أو أعلى) ،فقم بتأجيل موعد التطعيم حتى تتعافى تماما.
إذا خالل الـ  14يو ًما الماضية ،قمت باختبار كورونا وظهر إيجابي ،سواء كانت لديك أعراض أم ال ،اتصل بطبيبك وقم بتأجيل موعد
التطعيم إلى  14يوما بعد الشفاء.

ماذا تفعل إذا لم تتمكن من الوصول إلى مركز التطعيم ألن لديك مشاكل في التنقل؟
 اطلب من حولك. معظم وسائل النقل العام مجانية عند تقديم الدعوة وتأكيد الموعد. -حلول التنقل المحلية موجودة :استعلم لدى بلديتك أو المركز العمومي للعمل االجتماعي .CPAS

تريد أن يتم تطعيمك ،أنت قلق ،لديك أسئلة؟
 راجع قسم األسئلة واألجوبة على jemevaccine.be. اتصل بمركز االتصال الخاص بنا -اتصل بطبيبك أو الصيدلي الخاص بك.

ماذا تفعل في يوم التطعيم؟
خذ هذه الرسالة التي تحتوي على رمزك الشخصي.خذ استمارة االسئلة الطبية المرفقة بهذه الرسالة معبأة جيدا.خذ بطاقة هويتك.ارت ِد قناعًا جراح ًيا أو قماش ًيا ،وليس منديال أو وشاحا.ارت ِد مالبس تسهل الوصول إلى أعلى ذراعك.تعال بمفردك ،إال إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في التنقل.-إذا كنت مريضًا ،فال تحضر وحدد موعدا جديدا (انظر أعاله).

تفضلوا بقبول فائق االحترام،

دكتور Christian Huvelle

وحدة مراقبة األمراض المعدية
مفتش النظافة اإلقليمية

للمزيد من المعلومات؟

