د لوړکیفیت لرونکي ژوند لپاره اداره
Rue de la Rivelaine, 21
Charleroi 6061
><Prénom><nom
><Rue><numéro><boîte
><Code postal><commune

 :ستاسو د واکسین شخصي کوډ
XXXXXXXXXXXXXXXX
پای ته رسیږي JJ/MM/AAAA

د واکسین لپاره د مخه مالقات ترالسه
کړئ www.jemevaccine.be

د مالقات لپاره ما سکین کړئ

ګران/ګرانه ><Prénom> <Nom
موږ تاسو ته بلنه درکوو چې د کرونا ویروس په وړاندې واکسین کړئ
 .الندې تاسو کولی شئ د خپل واکسین په اړه ټول اړین معلومات ومومئ حتی که تاسوسره دمخه د بریښنالیک یا اس ام اس یا پیغام له
الرې اړیکه نیولۍ وئ  ،بیا هم ټول وګړي به الندې لیک ترالسه کوي
 ،که تاسو دمخه ناسته یا ټاکنه لرئ یا که تاسو دمخه واکسین کړی وي  ،نو مهرباني وکړئ دې لیک ته پاملرنه مه کوئ
واکسین وړیا دی او په خپله خوښه ترسره کیږي

څنګه کوالی شو چی د ټاکلو لپاره وخت ونیسو؟
د دې نیټې دمخه د خپل شخصي واکسین کوډ سره د مالقات وخت ونیسئ.
 غوره د انټرنیتۍ پا نې له الرېwww.jemevaccine.be
 یا تاسو کولی شئ الندې  QRکوډ سکین کړئ .د دې لپاره  ،تاسو باید لومړی په خپل تلیفون کې د " QRکوډ" غوښتنلیک نصب کړئ.
 یا د تلیفون په واسطه
کله چې ستاسو دواکسین کولو لپاره وخت نیسئ  ،تاسو کولی شئ هغه مرکزونه غوره کړئ چې تاسو ته وړاندیز کیږي  ،او بیا ستاسود
واکسین نیټه او وخت وړاندیز کیږي.
 ۴څلورم ګام

زه یې کوم
واکسین

نور معلومات؟

په ځانګړي ډول واکسین په الندې ډول دی:
 ۳دریم ګام
۲دویم ګام

زه مرکز ته ځم
زما د اسنادو سره واکسین

زه د مالقات وخت اخلم

jemevaccine.be

یا د سایټ له الرې  ،یا د
تلیفون له الرې

1

لومړی

ګام

زه دا بلنه ترالسه کوم

ایا واکسین کوم ډول ضد شتون لري؟
د کرونا پر وړاندې واکسین ډیر لږ اړخیزه اغیزې لرې
که تاسوکوم ځل وروسته له واکسین ځخه یا په نورو شرایطو کې
تاسو غیر متوقع  ،جدي تجربه کړئ چې تاسو فکر کوئ ممکن د واکسین له امله وي  ،نو د خپل
ډاکټر یا بل روغتیایی کارمند سره د ارزونې او مشورې لپاره تماس ونیسئ
که تاسو د التهاب نښېلکه د  ۳۸درجی څخه لوره تبه لرئ د واکسین لپاره هغه مهال جور کړئ کله چې په بشپړه توګه روغ شئ
که په تیرو دوو اونیو کې تاسو د کورونا مثبت ازموینه کړې وي  ،که تاسو نښې لرئ یا نلرئ  ،خپل ډاکټر سره اړیکه ونیسئ او د
رغیدو وروسته دوو اونیو لپاره د خپل واکسین وخت وځنډوي.

څه وکړئ که تاسو نشئ کولی د واکسین مرکز ته الړ شئ ځکه چې تاسو
د ګرځیدو ستونزې لري؟



د خپل شاوخوا خلکوڅخه غوښتنه وکړئ.
ډیری عامه ټرانسپورټ د بلنې په وړاندې کولو پر مهال وړیا دی د ټاکلو د تایید.



د محلی ترانسپورت د حل الره شتون لري :د خپل ښاروالۍ یا ټولنیز اداره سره اړیکه ونیسي.

ایا تاسو غواړئ واکسین شئ  ،ایا تاسو اندیښمن یاست ،ایا تاسو کومه پوښتنه
لرئ؟




زموږ د پوښتنو او ځوابونو برخې د الندې انترنیتی پانې څخه لیدنه .وکړئ jemevaccine.be
زموږ د اړیکې مرکز ته زنګ ووهئ
خپل ډاکټر یا دارو جوړونکی اړیکه ونیسئpharmacien.ne..

د واکسین په ورځ څه باید وکړو؟








دا لیک یاخط او خپل شخصي کوډ ځان سره واخلئ
د دې لیک سره ضمیمه روغتیایی پوښتنلیک ځان سره راوړې چئ په مناسب ډول بشپړ شوی وئ
خپل د پیژند پانه یا دهویت کارت ځان سره واخلئ.
یو جراحي یا ټوکر ماسک واغوندئ د بندانه یا د غاړی دستما څخه کار مه اخلئ ،
داسې جامې واغوندئ چې پورتنۍ برخې یا مټ ته السرسی اسانه کړي.
یوازې راشئ  ،پرته لدې که چیرې تاسو راتلل لپاره مرستې ته اړتیا لرئ
که تاسو ناروغ یاست  ،مه راځئ او نوې ټاکنه یا مالقات واخلۍ (پورته وګورئ)

په درناوې

داکټر  Christian Huvelleکرستین هوول
د ساري ناروغیو د څارنې واحد سیمه ایز روغتیا تفتیش کونکی

نور معلومات؟

