واکسیناسیون
در مقابل کووید ۱۹-در والونی
قدم های بعدی چیست؟
اشخاص بین  ۱۸الی  ۶۵به
ترتیب سن از باال به پاهین

اشخاص  ۶۵ -۱۸سال
که در خطر هستند

برای اشخاص مسن بزرگتر
از  ۶۵سال

چطور میتوانید قرار مالقات گرفت؟
چرا خود را واکسین کنم؟
مفید برای فهمیدن از
شما درخواست میکنیم
از شما درخواست میشود
تنها بیایید بجز در
صورتیکه برای آمدن به
کمک احتیاج داشته
باشید.
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دعوتنامه

ا ین دعوتنامه از طریق نامه ایمیل و یا هم پیامک به شما ارسال میشود.
این همرای یک فورمه صحی که باید خانه پری کنید قبل ازین که خود را واکسین میکنید.
دعوتنامه عین زمان برایتان یک محل واکسیناسیون را پیشنهاد میکند و برایتان طریقه وقت گرفتن را مشخص
میسازد و در همچنان رمز شخصی  ۱۶رقمی را برتتان تعیین میکند از رمز واکسیناسیون منحصر بفرد هست
که به هیچ صورت به کسی دیگر داده نمیشود.
دعوتنامه ها به ترتیب فرستاده میشود و هیچ فردی فراموش نخواهد شد.

 .2چطور میتوانید قرار مالقات گرفت؟
در اولویت :ازطریق انترنت

از وبسایت www.jemevaccine.be .باالی گذینه کلیک کنید »  .gérer mes rendez-vous de vaccinationبعدا
مرمز  ۱۶رقمی دعوتنامه خود را اضافه میکنیم.
فعال واکسین در دو دوز یا مرحله انجام میشود .شما میتوانید هردو زمان مالقات را با در نظر دشت
فاصله بین دو واکسین و وقت قابل دسترسی بگیرید.
همین که زمان مالقات خود را گرفتید یک پیامک یا ایمیل تاییدی دریافت میکنید .این ایمیل حاوی یک تکت مجازی همراه با یک رمز QR-
 >codeمیباشد که آنرا بدقت حفظ کنید .اگر آنها را دریافت کردید این معلومات را در روز واکسیناسیون پیشکش کنید.

در صورت کدام مانع شما میتوانید قرار مالقات خود را توسط ایمیل تاییدی لغو کنید و یک قرار مالقات دیگر با رمز
شخصی خود که حدود یک ماه وقت را بگیرید.
شما نمیتوانید از انترنت استفاده کنید؟
قرار مالقات گرفتن توسط شماره رایگان که در واکسیناسیون شما نوشته است نیز امکانپذیر است

 .3در روز واکسیناسیون
به وقت باشید.

کارت هویت خود را همراه خود داشته باشید (حتمی و ضروری) ،و نامه قرار مالقات تان.
و در صورت امکان تیکت مجازی و فورمه صحی را خانه پری کرده بیارید.
بعد از تطبیق ،یک زمان نظارت به مدت  ۱۵الی  ۳۰دقیقه در یک صالون استراحت قبل از ترک کردن محل
در نظر گرفته شده.
پوشیدن ماسک جبری میباشد.

شما دارید سواالت عملی و یا
احتیاج به کمک؟
سری بزنید به سواالت و جوابات
پرسیده شده در مورد گرفتن
قرار مالقات
covid.aviq.be/fr/faqvaccination-enpratique

معلومات مزید؟

