Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ)
Rue de la Rivelaine, 21
6061 Charleroi

‹Prénom› ‹nom›
‹Rue› ‹numéro› ‹boîte›
‹Code postal› ‹commune›

Kişisel aşı kodunuz :
XXXXXXXXXXXXXXXX
JJ/MM/AAAA sona eriyor

JJ/MM/AAAA önce randevu alın

Randevu almak için kodunuzu taramadan geçirin

www.jemevaccine.be

Değerli bay/bayan ‹Prénomı› ‹Nom›
Sizi COVID-19 ‘a karşı aşı olmaya davet ediyoruz.
Aşı ile ilgili gerekli tüm bilgileri aşağıda bulacaksınız. E-posta veya SMS ile daha önce
iletişime geçmiş olsanız bile, tüm vatandaşların aşağıdaki postayı alması beklenmektedir.
Bu nedenle, hazırda bir randevunuz var ise veya zaten aşı olduysanız, lütfen bu mektubu
dikkate almayınız.
Aşı ücretsizdir ve gönüllülük esasına göre yapılır

Nasıl randevu alınır?
gün/ay/yıl
Yukarıdaki kişisel aşı kodunuzla
JJ/MM/AAAA önce randevu alın.
web sitesi üzerinden alınması tercih edilir www.jemevaccine.be
Veya yukarıdaki QR kodunu tarayabilirsiniz. Bunu yapmak için önce telefonunuza "QR kodu"
uygulamasını yüklemelisiniz.
Veya telefonla
Randevunuzu alırken size sunulan merkezlerden birini ve sonra aşı tarihini ve saatini
seçebilirsiniz.

Somut olarak aşı böyle gerçekleşir
1 Cİ KADEME

Davetiye elime geçtiğinde

2 Cİ KADEME

randevu aliyorum
Jemevaccine.be
internet sitesi
üzerinden , veya
telefonla

3 Cİ KADEME

Belgelerimle birlikte
aşı merkezine
gidiyorum

4 Cİ KADEME

Aşı
yaptırıyorum

Daha fazla bilgi için?

Aşı ile ilgili kontrendikasyonlar (kullanım sakıncası) varmıdır?
COVID-19'a karşı aşılamanın kontrendikasyonları nadirdir.
Daha önceki bir aşıyı takiben veya başka durumlarda,
ciddi bir alerjik reaksiyonunuz olduysa veya acil tıbbi müdahaleye ihtiyacınız olduysa, daha
fazla bilgi için doktorunuzla iletişime geçin.
Şu anda bir enfeksiyonunuz varsaveya ateşiniz varsa (38 ° veya daha yüksek), tamamen
iyileşene kadar aşı randevunuzu erteleyin.
Son 14 gün içinde pozitif bir Corona testi geçirdiyseniz, belirtileriniz olsun ya da
olmasın, doktorunuza başvurun ve aşı randevunuzu iyileşmenizden sonraki 14 güne
erteleyin.

Aşı merkezine gitmek için ULAŞIM SORUNLARI YAŞIYORSANIZ NE
YAPMALISINIZ ?
Cevrenize başvurun.
Davetiyenizi ve randevuvunuzun onayını sunduğunuz takdirde,çoğunlukla toplu taşıtlar
ücretsizdir.
Yerel ulaşım çözümleri mevcuttur: belediyenize veya CPAS'a danışın.

Aşı olmak istiyor musunuz, endişeli misiniz, sorularınız mı var ?
Jemevaccine.be adresindeki soru ve cevaplar bölümüne bakın.
Çağrı merkezimizi arayın
Doktorunuza veya eczacınıza başvurun.

Aşı olacağınız gün ne yapmalısınız?
Kişisel kodunuzun bulunduğu mektupla birlikte gelin
Usulüne uygun şekilde doldurulmuş bu mektuba ekli tıbbi anketi getirin.
Kimlik kartınızla birlikte gelin.
Bandana veya eşarp OLMAZ, cerrahi veya kumaş maske takın
Üst kolunuza ulaşmayı kolaylaştırangiysiler giyin.
Ulaşım için birinin size eşlik etmesıne gerekmiyorsa Yalnız gelin
Eğer hastaysanız gelmeyin ve tekrar randevu alın (yukarıya bakınız).

Saygılarımla,

Dr. Christian Huvelle
Bulaşıcı Hastalıklar Gözetim Birimi Bölgesel Hijyen
Müfettişi

Daha fazla bilgi için?

