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VXXX.XXXX.XXXX.XXXX:  شما واکسین  شخصی  کود : 
 

تاریخ از  قبل   DD/MM/JJJJ  نمائید  تائید  را  مالقات  قرار . 
 
www.laatjevaccineren.be 
 

,<voornaam> <naam> محترم 
 

نگھدارید خوب را نامھ این .است  . COVID-19 کرونا  ویروس  برابر  در واکسین  برای دعوت این  

 آیا باید خود را واکسین کنید؟ 
واکسین نمودن اجباری نیست، ولی برای حفظ سالمتی شما و افراد اطرافیان تان توصیھ می گردد تا این کار را انجام دھید. فقط در  

 است.  رایگانصورتیکھ تقریبا ھمھ افراد واکسین شوند، می توانیم بیماری را تحت کنترل در آوریم. واکسین 
 

 چرا مھم است تا خود را واکسین کنید؟ 
بیمار نشوید. واکسین سیستم وقایوی بدن تانرا فعال می  COVID-19واکسین تضمین می نماید تا شما از اثر مبتال شدن بھ  •

  سازد.
 ھر واکسین تاثیر گذار است. مصؤنیت، قابلیت اطمینان بودن و کیفیت آن بھ شدت کنترل می شود.  •
مبتال باشید، اغلباً عالئم بدتری بیماری شما را اذیت خواھد نمود.   COVID-19آیا شما بیماري مزمن دارید؟ اگر بھ ویروس  •

 بنابراین واکسین در اینجا فوق العاده مھم است. واکسین ھا در افراد مبتال بھ بیماری مزمن نیز آزمایش شده اند.
شوند، احتمال گسترش این ویروس کمتر خواھد گردید. آن زمان ھمھ مردم  ٪ از کل مردم بلجیم واکسین ۷۰اگر بیش از  •

  محافظت میشوند. بھ این وضعیت مصونیت گروھی میگویند.
 

 کی واکسین میشود؟ 
 واکسین دریافت می کنید:  ۲شما 

 
  اولین واکسین کھ بھ شما داده می شود بتاریخ:

• >dagnaam, dd-maand-yyyy ,< بھ ساعت >mm.uu < بود.خواھد  
 > naam vaccinatiecentum<    در مرکز واکسین  •

>centr straatnaam  > <centr nummer < 
>centr postcode > <centr gemeente< . 

  واکسین دوم در ھمان محل بھ شما داده می شود:
•  >yyyy-maand-dagnaam, dd<، بھ ساعت  >uu.mm< بجھ  

 
قرار را در تقویم تان بنویسید. ۲این   

 
 باید بکنید؟ شما چی 
 در مورد حضور تان طمینان دھید  JJJ/MM/DD قبل از تاریخ •

Vlaamse overheid 
Agentschap Zorg en Gezondheid 
Koning Albert II-laan 35 bus 33  
1030 BRUSSEL 
 

Voornaam Naam 
Straat nummer bus 
postnummer GEMEENTE 
 

http://www.laatjevaccineren.be/


 

مراجعھ نمائید و با استفاده از کود واکسین تان وارد سیستم شوید   www.laatjevaccineren.be/covid-19بھ  •
>vaccinatiecode< .و تائید نمائید  

  یا بھ کمک اعضایی خانواده یا دوستان تان این کار را انجام دھید. •
 تماس بگیرید >telnummer<یا با شماره  •

 
 

 سپس قرارھای جدید بگذارید.   آیا در این اوقات اصالً برایتان ممکن نیست؟ •
مراجعھ نمائید و با استفاده از کود واکسین تان وارد سیستم www.laatjevaccineren.be/covid-19بھ  •

  و قرار جدید بگذارید. >vaccinatiecode<شوید
  اعضایی خانواده یا دوستان تان این کار را انجام دھید.یا بھ کمک  •
  تماس بگیرید.>telnummer<ا بھ شماره ی •

 
 در روز واکسین تان چھ باید بکنید؟

 موارد ذیل را با خود بیآورید:  •
  این نامھ •
 کارت ھویت تانرا  •
• e-  تکت کھ در عقب ورق آدرس درج گردیده است 

 جراحی یا تکھ یی، بدون باندانا یا دستمال گردن.: ماسک از ماسک دھن استفاده نمائید  •
  بپوشید.کار لباس ھای آسان برای انجام این   برایتان تزریق می گردد.باالی بازویتان  یک واکسین در قسمت •
  .تنھا بیآید درصورتیکھ بھ کمک کسی نیاز نداشتھ باشید  •
باشید، قرار تانرا کنسل کنید و قرار جدید زمانی بگیرید   درجھ) داشتھ ۳۸درصورتیکھ شما عالیم حفونت (یعنی تب باالتر از  •

    کھ
  شفا بیابید.       

 
سپس با داکتر تان صحبت کنید و در صورت لزوم واکسین خود را بھ تعویق   آیا کدام یکی از این شرایط برای شما صدق می کند؟

  بیندازید.
یا بعد از مصرف دارو بھ مراقبت فوري صحی نیاز   از واکسین نشان داده اید. دفعتاً عکس العمل شدید آلرژیکي بعدشما گاھی  •

  داشتھ اید.
 درجھ) دارید. زماینکھ کامالً شفا یافتید قرار جدید برای واکسین بگذارید.  ۳۸شما عالیم حفونت (یعنی تب باالتر از  •
  دارید.عفونت حاد کلیف تان معلوم میشود کھ ت   ما در حال حاضر مریض ھستید (با افزایش درجھ حرارت) و از عالئمش   •

  سپس زمانی برای واکسین قرار مالقات بگذارید کھ کامالً شفا یافتھ باشید. 
شما میتوانید کھ یک    روز گذشتھ شما مریض نشده اید. ۱۴بود و در جریان  مثبتانجام دادید و نتیجھ آن  آزمایش کروناشما  •

 قرار مالقات بگذارید.
لی بھبودی تان منتظر باشید و بعد روز ا  ۱۴سپس   مریض ھستید.و شما حاال  بود مثبتداشتید کھ نتیجھ آن   کرونازمایش شما آ •

  از آن تماس بگیرید و با داکتر فامیلی تان قرار مالقات بگذارید.
لطفا قبالً از داکتر تان  میتوانید خود را واکسین کنید. اگر شما در این مورد ھر گونھ سوالی داشتھ باشید،، ھستید بارداراگر  •

   بپرسید.
 

 آیا شما بھ دلیل صحی نمیتوان بھ مرکز واکسین حضور بیآورید؟ آیا شما یک گزینھ دیگری میخواھید؟ 
تماس بگیرید. با کمک شما یکجا یک راه حل خوبی جستجو خواھد   >telnummer<با داکتر فامیلی تان و یا با مرکز واکسین  •

 شد.
 

  آیا شما واکسین نمیخواھید؟
اگر نمیخواھید حتماً در این مورد بھ ما اطالع دھید. چون بھ این ترتیب ما می توانیم واکسین شما را بھ شخص دیگری بدھیم. در  

 نخواھید کرد.آنصورت شما دیگر نامھ تکراری، پیامک و ایمیل دریافت 
و ثبت    >vaccinatiecode< مراجعھ کنید کود واکسین خود را بنویسید:  www.laatjevaccineren.be/covid-19بھ  •

 نمائید کھ دیگر نمی خواھید در آن مورد با شما تماس گرفتھ شود. 
  یا بھ کمک اعضایی خانواده یا دوستان تان این کار را انجام دھید. •
 تماس بگیرید.>telnummer<ا با شماره ی •

 
 آیا شما واکسین شده اید؟ 



 

اگر نمیخواھید حتماً در این مورد بھ ما اطالع دھید. چون بھ این ترتیب ما می توانیم واکسین شما را بھ شخص دیگری بدھیم. در  
 آنصورت شما دیگر نامھ تکرار، پیامک و ایمیل دریافت نخواھید کرد. 

و ثبت   >vaccinatiecode< مراجعھ کنید، کود واکسین خود را بنویسید:  www.laatjevaccineren.be/covid-19بھ  •
 نمائید کھ شما قبالً واکسین شده اید.

  یا بھ کمک اعضایی خانواده یا دوستان تان این کار را انجام دھید. •
 تماس بگیرید.>telnummer<ا با شماره ی •

 
  دارید و یا در مورد واکسین نمودن و ننمودن شک دارید؟آیا شما سواالت شخصی  

با داکتر فامیلی تان تماس بگیرید (بھتر خواھد بود تا با یک داکتر ثابت تماس داشتھ باشید، کسیکھ از دوسیھ صحی شما   •
Globaal Medisch Dossier  .(مراقبت میکند  

 از دوا سازتان اطالعات و کمک بخواھید. •
 مراجعھ کنید ineren.bewww.laatjevacc  بھ •
  > تماس بگیرید.  de Vlaamse overheid ۱۷۰۰بھ شماره اطالعات  •

 
  ما از کمک شما در راستای واکسین سریع تشکر می کنیم. بھ این ترتیب شما از خود و عزیزانتان در برابر ویروس محافظت می کنید.

 
 با عرض احترام،

 
 

 
 

Dr. Dirk Dewolf 
Administrateur-generaal 


