نماینده برای یک زندگی با کیفیت (AVIQ) rue de la
,Rivelaine, 21
Charleroi 6061
><Prénom> <Nom
><Rue> <Numéro> <Boite
><Code postal> <Commune

رمز شخصی واکسیناسیون شما
XXXXXXXXXXXXXXXXX
تاریخ انقضا JJ/MM/AAAA

این را سکن نموده وقت مالقات بگیرید
قرار مالقات خود را قبل از JJ/MM/AAAA
www.jemevaccine.be

محترم\ محترمه ><Prénom> <Nom

ما از شما دعوت بعمل میاوریم تا خود را در مقابل کویید ۱۹-واکسین کنید.
ذیال تمامی معلومات که در مورد واکسین نمودن تان احتیاج دارید شرح داده شده اگر چه هم با شما از طریق نامه و یا
پیامک تیلفونی تماس گرفته شده باشد ،این پیش بینی شده بود تا تمامی شهروندان این نامه را دریافت کنند.
پس اگر شما قرار مالقات دارید و یا واکسین شده اید لطفا این نامه را نا دیده بگیرید.
واکسین رایگان میباشد و اختیاری تطبیق میشود

چطور میتوانید قرار مالقات بگیرید؟
قرار مالقات خود را قبل از JJ/MM/AAAAهمراه با رمز شخصی واکسیناسیون شما :ذیال
JJ/MM/AAA
 ترجیح داده میشود از طرق وبسایت www.jemevaccine.be
A
 و یا میتوانید رمز  QRذیل را سکن کنید .برای انجام این کار شما باید یک برنامه خوانش رمز  QR codeرا در تیلفون خود نصب
کنید
و یا ازطریق تیلفون

در زمان قرار مالقات گرفتن یکی از مراکز که برایتان پیشنهاد میشود را انتخاب کنید ،بعدا تاریخ و ساعت واکسیناسیون خود را انتخاب کنید.
مشخصا بطور ذیل واکسیناسیون انجام میشود :

مرحله

چهارم

من خود را واکسین
میکنم

معلومات مزید؟

مرحله

سوم

من میروم به مرکز
واکسیناسیون همراه با اسناد
خود

مرحله

دوم

من قرار مالقات میگیرم
یا از طریق وبسایت
،jemevaccine.be
یا با تیلفون نمودن

مرحله

اول

من این دعوتنامه را دریافت میکنم

آیا موارد منع مصرف واکسین وجود دارد؟
موارد منع مصرف واکسین در مقابل کووید ۱۹-نادر هستند.
اگر قبال با واکسین نمودن و یا در کدام حالت دیگر شما
یک عکسل العمل حساسیت شدید نشان داده اید و به مداوای عاجل ضرورت پیدا کرده اید ،با داکتر خود تماس گرفته معلومات بیشتر حاصل
کنید.
اگر شما از یک عفونت رنج میبرید ویا تب دارید( تب اضافه تر از  ۳۸درجه )  ،قرار مالقات خود را به تعویق بیندازید تا زمانیکه کامال
صحتمند شوید.
اگر در جریان چهارده روز گذشته ،شما یک معاینه کووید را انجام داده اید و نتیجه اش مثبت بود است ،اگر عالیم اش را داشته باشید
و یا نداشته باشید ،با داکتر خود به تماس شوید و قرار مالقات خود را چهارده روز به تعویق بیندازید بعد از صحت یاب شدن تان.

چه باید کرد ،اگر نمیتواند بخاطر نبود امکان ترانسپورت نمودن به مرکز
واکسیناسیون بیایید؟
از اقارب خود بپرسید.
اکثر ترانسپورت عامه در صورت نشان دادن دعوتنامه خود رایگان میباشد.
تآییدی قرار مالقات
راه حل های نقل مکان نمودن ساحوی وجود دارد ،در شهردای یا مرکز کمک های اجتماعی شهر خود مراجعه کنید.

شما میخواهید خود را واکسین کنید شما تشویش دارید ،شما سوالتی دارید؟
سری به بخش سواالت و جوابات در وبسایت
به مرکز تیلفونی ما زنگ بزنید.
با داکتر خود و یا دواساز خود تماس بگیرید.

 jemevaccine.beبزنید

در روز واکسین نمودن خود چه باید کرد؟








این نامه را که رمز شخصی شما در ان درج است با خود داشته باشید
فورمه سوال و جواب طبی ضمیمه این نامه را خانه پری کرده بیارید
کارت هویت خود را با خود داشته باشید.
یک ماسک جراحی و یا تکه ای بپوشید ،نه رو بند و چادر
لباسی به تن کنید تا به بازوی تان به آسانی دسترسی شود.
تنها بیاید بجز از این که اگر به کمک احتیاج داشته باشید.
اگر شما مریض هستید ،نیایید و یک قرار مالقات جدید بگیرید ( ذیال ببینید) .

مخلص شما

داکتر .کریستیان هوویل
بخش نظارت مریضی های عفونی ،بازرس صحی ساحوی

معلومات مزید؟

