Agência para uma Vida com Qualidade
(AVIQ) Rue de la Rivelaine, 21
6061 Charleroi
<Prénom> <Nom>
<Rue> <Numéro> <Boîte>
<Code postal> <Commune>

Seu código de vacinação pessoal:
XXXXXXXXXXXXXXXX
Expira em JJ/MM/AAAA

Marque uma consulta antes
www.jemevaccine.be

Me escaneia para fazer uma consulta

Prezado/Prezada <Prénom> <Nom>
Convidamos você a se vacinar contra a COVID-19.
Abaixo você encontrará todas as informações necessárias sobre sua vacinação. Mesmo
que você já tenha sido contatado.a por e-mail ou SMS, está planejado que todos os
cidadãos receberão o correio abaixo.
Se já tem uma marcação ou se já foi vacinado.a, por favor, ignore esta carta.
A vacinação é gratuita e é feita de forma voluntária

COMO marcar uma consulta?
Marque uma consulta antes DD/MM/AA
de JJ/MM/AAAA com seu código pessoal de vacinação acima.
AA
De preferência através do site www.jemevaccine.be
Ou você pode escanear o código QR acima. Para fazer isso, você deve primeiro instalar o
aplicativo "código QR" no seu telefone.
Ou por telefone
Ao fazer sua consulta, você poderá escolher entre os centros que lhe serão propostos e, em
seguida, a data e a hora de sua vacinação.

Concretamente, o processo de vacinação é o seguinte:

1A ETAPA

Recebo este convite

2A ETAPA

Eu marco uma
consulta
seja através do site
jemevaccine.be ou
por telefone

3A ETAPA

Eu vou para o
Centro de vacinação
com meus
documentos

4A ETAPA

Eu me vacino

Mais informações?

Existe ALGUMA CONTRA-INDICAÇÃO para a vacinação?
Há poucas contra-indicações para a vacinação contra a COVID-19.
Se, após uma vacinação anterior ou em outras circunstâncias, você tiver tido
uma reação alérgica grave ou precisar de atendimento médico urgente, entre em contato
com seu médico para obter mais informações.
Se você está atualmente sofrendo de uma infecção ou tem febre (38°C ou mais), adie sua
consulta de vacinação até que esteja totalmente recuperado.a.
Se você fez um teste Corona positivo nos últimos 14 dias, tenha ou não sintomas,
entre em contato com seu médico e marque novamente sua consulta de vacinação
por 14 dias após a recuperação.

O QUE FAZER se você não puder chegar ao centro de vacinação
porque tem PROBLEMAS DE MOBILIDADE?
Pergunte àqueles ao seu redor.
A maioria dos transportes públicos é gratuita mediante a apresentação do convite e da
confirmação do compromisso.
Existem soluções de mobilidade local: peça informações a seu município ou ao
CPAS.

Você quer ser vacinado, você está PREOCUPADOS, você tem PERGUNTAS?
Consulte nossa seção de perguntas e respostas sobre jemevaccine.be.
Ligue para o nosso call center
Entre em contato com o seu médico ou o seu farmacêutico.

O que fazer NO DIA DA SUA VACINAÇÃO?
Leve esta carta com você, que contém seu código pessoal.
Pegue o questionário médico anexo a esta carta, devidamente preenchido.
Leve sua carteira de identidade com você.
Utilize uma máscara cirúrgica ou de pano, NÃO uma bandana ou um lenço.
Use roupas que permitam fácil acesso ao seu braço.
Venha sozinho.a, a menos que você precise de assistência com mobilidade.
Se você estiver doente, não venha e faça uma nova consulta (veja acima).

Com os melhores cumprimentos,

Dr. Christian Huvelle
Unidade de Vigilância de Doenças Infecciosas
Inspetor Regional de Saúde

Mais informações?

