Vacinação
contra a COVID-19 na Valônia
Quais são os próximos passos?

Pessoas com 65
anos ou mais

Pessoas de 18-65
anos com risco

Pessoas entre 18 e
65 anos por idade
decrescente

Como marcar uma consulta
para ser vacinado.a?

BOM
SABER!
Pedimos que você
venha sozinho.a,
a menos que
precise de ajuda
para se
locomover.

1. O CONVITE
O convite será enviado a você pelo correio, e-mail ou sms.
Ele é acompanhado por um questionário de saúde a ser preenchido antes de ser
vacinado.a.
O convite sugere um local de vacinação e especifica como fazer uma consulta,
assim como seu código pessoal de 16 caracteres.
Este código de vacinação é único e não pode ser transferido em nenhuma
circunstância.
Os convites serão enviados gradualmente, para que ninguém seja esquecido!

2. COMO FAZER UMA CONSULTA?
PRIORIDADE: ONLINE
No site www.jemevaccine.be. Clique em « gérer mes rendez-vous de vaccination ».
Em seguida, digite o código de 16 caracteres do convite.
Atualmente, a vacina é administrada em 2 doses. Você poderá fazer uma marcação para as 2
injeções, levando em conta a disponibilidade e o tempo necessário entre as duas.
Assim que você fizer uma marcação para as 2 doses, receberá uma confirmação por sms
ou e-mail. O correio é acompanhado por um e-Ticket com um QR-code para guardar
preciosamente. Se você os recebeu, terá que apresentá-los no dia da vacinação.
Se não puder comparecer, você pode cancelar sua consulta através de seu e-mail de
confirmação e depois fazer uma nova com seu código pessoal, que permanece válido por 30
dias.
VOCÊ NÃO SABE COMO USAR A INTERNET?
Você pode marcar uma consulta por telefone usando o número gratuito em seu convite.

3. NO DIA DA VACINAÇÃO
Seja pontual.
Traga sua carteira de identidade (absolutamente obrigatória), sua carta de convocação
e, se possível, o e-Ticket e o questionário de saúde preenchido.
Após a injeção, haverá um período de monitoramento de 15 a 30 minutos em
uma sala de descanso antes de deixar o local.
O uso de uma máscara é obrigatório.

Você tem
perguntas práticas ou
precisa de ajuda?

Veja as perguntas mais
frequentes dedicadas à
marcação de uma consulta!
covid.aviq.be/fr/faqvaccination-enMais informações?
pratique

