واکسین
په والونیا سیمه کې د کوویډ په وړاندې
راتلونکي ګامونه کوم دي؟
د  ۱۸څخه تر  ۶۵کلونو
پورې خلک د عمر ښکته
کیدل سره

ښه به وي چې پوه
شي!
موږ تاسو څخه پوښتنه که
چیرې مرستې ته اړتیا ونه
لرئ یوازې راشئتاسو د
راتلو لپاره مرستې ته اړتیا
لرئکوو

هغه کسان چې د ۱۸
تر ۶۵کلنو پورې چۍ
خطر سره مخامخ وي

هغه خلک چې عمر یې له ۶۵
کلونو څخه پورته وي د

څنګه کوالی شو چی د مالقات لپاره وخت ونیسی ؟
واکسین کول لپاره؟

.1

بلنه

.بلنه به تاسو ته د لیک  ،بریښنالیک یا تلیفونی پیغام له الرې لیږل کیږي
.د روغتیا پوښتنلیک سره ترڅوچی د واکسین کولو دمخه بشپړ شي
بلنه تاسو ته د واکسین کولو ځای وړاندیز کوي او د ناستې چمتو کولو ترتیبات او همدارنګه ستاسو شخصي کوډ چی د
.شپاړس شمیرې لرې مشخص کوي
.د واکسیناسیون کوډ ځانګړی دی او په هیڅ حالت کې لیږدول کیدی نشي
بلنه په تدریج دول استول کیږي  ،هیڅوک نه هیریږې

 .2څنګه کوالی شو چی د مالقات لپاره وخت ونیسی ؟
لومړیتوب :آنالین

په  www.jemevaccine.beکې "gérer mes rendez-vous de vaccination" .باندې کلیک وکړئ .بیا د بلنې
کوډ چې  ۱۶شمیره لرۍ دنڼه کړئ.
اوس مهال  ،واکسین په دوو دوزونو کې تر سره کیږي .تاسو کولی شئ ډویم واکسین لپاره وخت
ونیسۍ ،،او د دواړو ترمینځ اړین وخت په پام نیولو سره.
کله چې تاسو د دوه واکسینونو لپاره وخت نیسئ  ،نو تاسو به د تایید پیغام یا بریښنالیک ترالسه کوئ بریښنالیک د ای ټیکټ سره د  - QRکوډ
سره دی یو خوندي ځای کې وساتي .که تاسو دوی ترالسه کړي وي  ،دا باید د واکسین کولو په ورځ چمتو شي.

که دا امکان نلري  ،تاسو کولی شئ د خپل تایید بریښنالیک له الرې خپله ټاکنه لغوه کړئ او بیا یې د خپل شخصي کوډ سره
نوی ټاکنه یا مالقات ونیسې چې تر ۳۰ورځو لپاره د اعتبار وړ دئ
ایا تاسو په انټرنیټ نه پوهیږئ؟
تاسو کولی شئ د وړیا شمیرو په کارولو سره د تلیفون له الرې وخت ونیسې

 .3د واکسین په ورځ
خپل د هویت کارت (په بشپړه توګه اجباري)  ،د بلنې لیک راوړئ
او تر کومه چې امکان لري  ،د ای ټیکټ او روغتیا پوښتنلیک چې په سمه توګه بشپړ شوي
د تزریق وروسته  ،د ځای پریښودو دمخه  ،په استراحت خونه کې د ۱۵-۳۰دقیقې پورې ستاسو څارل کیږي
د ماسsک اغوستل الزمي دي

پوښتنې لرئ یا مرستې تاسو
ته اړتیا لرئ؟
د ناستې لپاره وقف ش
مشوره FAQوي پوښتنو ته
!وکړئ
covid.aviq.be/fr/faq
- vaccination-enpratique

معلومات مزید؟

