
Vertaling uit het Nederlands naar het Farsi van FAQ stad Antwerpen 

 ی گرفتن وقتواکسیناسیون: دریافت دعوتنامه و نحوه 

 ( 2021ژوئیه  13)آخرین تغییرات مؤرخ 

 

 ی واکسیناسیون و گرفتن وقت برای انجام واکسیناسیون نامه

 

سپس باید  کنید.ی شخصی )از طریق نامه، ایمیل یا پیامک( برای انجام واکسیناسیون دریافت میشما یک دعوتنامه

 خودتان دو وقت برای واکسیناسیون خود بگیرید. 

مرکز واکسیناسیون  ساکنان مناطق ذیل در  شود.شود که واکسیناسیون شما در کجا انجام میدر دعوتنامه ذکر می

VacCovid   واقع درSpoor Oost  درBorgerhout شوند: واکسن می 

Antwerpen 

Borsbeek 

Schoten 

Stabroek 

Wommelgem 

پس  و سی را باز این صفحه در مورد دلیل نگهداری آن   واکسیناسیون دّوم نگهداری کنید.ی خود تا بعد از انجام از دعوتنامه

 کلیک کنید.  emissiezone-Vaccoivd ligt in een lage روی 

 ی گرفتن وقت نحوه 

توانید از طرق مختلف وقت شما می دهیم.اما در اینجا نیز توضیح می عوتنامه ذکر شده به چه نحو باید وقت بگیرید.در د

 بگیرید:

 www.laatjevaccineren.be/registratieاز طریق وبسایت 

 کد ثبت خود را وارد کنید. ●

 سپس دو زمان را برای مراجعه به مرکز واکسیناسیون انتخاب کنید.  ●

 (QR-codeآر )-با کد کیو

 خواند:آر را می-اگر تلفن هوشمندی دارید که ُکد کیو

  ی سّوم نامه را اسکن کنید.آر در صفحه -ُکد کیو ●

 این ُکد در وسط صفحه زیر این جمله قرار دارد:  آر یک مربع با خطوط سیاه و سفید است.-ُکد کیو

Scan onderstaande QR-code met je smartphone om een afspraak te maken 

 با تلفن هوشمندتان اسکن کنید«.آر زیر را -که به این معنی است: »برای گرفتن وقت کد کیو

 توانید وقت بگیرید. شوید و در آنجا میی اینترنتی ارجاع داده میسپس به صورت خودکار به یک صفحه  ●

-ست اَپ دوربین را باز کنید و دوربین را روی ُکد کیوفقط کافی ی خاصی نیست.اگر آیفون دارید، نیاز به نصب برنامه

  شوید.ی اینترنتی مربوطه ارجاع داده میصفحه  بدین نحو به ر تنظیم کنید.آ
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http://www.antwerpen.be/info/603aa340d6135bf0202e9286/corona-vaccinatiedorp-vaccovid
http://www.antwerpen.be/info/603aa340d6135bf0202e9286/corona-vaccinatiedorp-vaccovid
http://www.antwerpen.be/info/603aa340d6135bf0202e9286/corona-vaccinatiedorp-vaccovid
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http://www.laatjevaccineren.be/registratie
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 ( نصب کنید.QR-lezer-appآر )به هلندی: -های آندروید اغلب الزم است تا یک اپ برای خواندن کد کیودر تلفن 

 اگر نتوانستید این کار را بکنید و کسی را هم برای کمک پیدا نکردید: 

به   (.ی ساعات کاری اینجا کلیک کنیدبرای مشاهده)  034359555 رسانی کرونا به این شماره زنگ بزنید:به خط اطالع

  ما بشود.ها ممکن است کمی طول بکشد تا نوبت ش علت شلوغی خط 

 مراجعه کنید.  این میزهای کمک توانید به صورت حضوری به یکی از همچنین می

 وقت برای نوبت دّوم واکسن

 شود.قت برای نوبت دّوم واکسن نیز داده می بالفاصله به شما و گیرید،هنگامی که برای نوبت اول واکسن وقت می

 زمان الزم میان نوبت اّول و نوبت دّوم واکسن بستگی به نوع واکسن دارد. مّدت

 روز  50تا  21 فایزر: ●

 آسترازنکا: ●

 روز  51 :2021می  17دعوت به واکسن بعد از  ○

 روز  89 :2021می  17دعوت به واکسن قبل از  ○

 روز  43تا  26 ُمدرنا: ●

 شود.تذکر: واکسن »جانسون اند جانسون« در یک نوبت تزریق می

 های قالبی وجود دارد توجه کنید که دعوتنامه 

 واکسیناسیون برای همگان رایگان است، بنابراین:

 به هیچ حسابی پول پرداخت نکنید ●

 مشخصات حساب بانکی خود را در اختیار کسی قرار ندهید ●

 توانید شناسایی کنید:گونه میهای قالبی را این دعوتنامه

بنابراین، اگر فقط   گردد.ی شخصی برای انجام واکسیناسیون همیشه از طریق پُست به شما ارسال می دعوتنامه ●

 عمل کنید. از طریق پیامک یا ایمیل با شما تماس گرفته شد، محتاطانه

زبان، و دولت بروکسل( دعوتنامه ارسال  زبان، دولت قسمت فرانسویهای محلی )دولت بخش هلندیفقط دولت ●

ی واکسن دریافت کردید، بدانید که آن دعوتنامه جعلی ای از طرف تولیدکنندهبنابراین، اگر دعوتنامه کنند.می

 است.

  شود.ذکر می های واکسیناسیون همیشه نام گیرندهدر دعوتنامه ●

  گردد.به شما ارسال می cov19-vaccin@doclr.beهای رسمی فقط از آدرس  ایمیل ●

 گردد.به شما ارسال می  8811ی های رسمی همیشه از شمارهپیامک ●

 های جعلی ذکر شده است. ی شناسایی دعوتنامهاطالعات بیشتری در مورد نحوه  safeonweb.beدر وبسایت 

 اطالع دهید.  verdacht@safeonweb.beاز طریق ایمیل به نشانی  اگر پیامی جعلی یا مشکوک دریافت کردید،

 ترتیب واکسن

 فراد را همزمان واکسن کرد. ی ااین امکان وجود ندارد که همه 

ی اما به همه ی واکسیناسیون دریافت کنید.برای همین ممکن است که شما زودتر یا دیرتر از اشخاص دیگر دعوتنامه

 شود تا خود را واکسن کنند. افراد این فرصت داده می 

https://www.antwerpen.be/info/5f9c03ce65caa0c9f2255d80/corona-lokale-corona-infolijn
https://www.antwerpen.be/info/605dd8735993fe9b9365e6ba/corona-helpdesks
https://safeonweb.be/
mailto:verdacht@safeonweb.be
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 شوند: های پزشکی این افراد اول واکسن می بر اساس توصیه

 ساکنان مراکز سکونتی و مراقبتی )مخصوص سالمندان( ●

 پرسنل بخش بهداشت و درمان  ●

 افراد سالخورده  ●

 های مزمن هستند افرادی که مبتال به بیماری ●

 ی مردم واکسن خواهند شد. بعد از آن بقیه 

 ترتیب واکسناطالعات بیشتر در این خصوص در این وبسایت آمده است: 

 QVAXلیست ذخیره 

 نام کنید.ثبت  www.qvax.beاز طریق وبسایت  اگر تمایل دارید در فهرست رزرو برای واکسن کرونا وارد شوید،

به همین دلیل تعداد  کنند.مراجعه می  VacCovidدر حال حاضر اکثر افراد برای واکسیناسیون به مرکز واکسیناسیون 

اند به نام کردهافرادی که ثبت ید،اگر باز هم واکسن اضافه بیا موجود است. QVAXهای کمی برای لیست رزو واکسن

 شوند. ترتیب سّن دعوت می

 

 ن انتخاب میان انواع واکس

آن ُکد مرتبط است  نام شما به یک ُکد پیوند خورده است. این امکان وجود ندارد تا خودتان نوع واکسن را انتخاب کنید.

  که نوع واکسنی که برای شما مناسب است.

در مراکز واکسیناسیون به  شود که در نوبت نخست انجام گرفته است.واکسیناسیون دّوم با همان واکسنی انجام می

ی افراد در نوبت دوم همان واکسنی تزریق شود که در نوبت نخست تزریق  ه کافی واکسن موجود است تا به همهانداز

نوبت دوم  به همین دلیل، در تزریق شود.ثبت می  Vaccinnetها با نام و شناسه محصول آن در ی واکسن همه  شده است.

 گیرد.واکسن خطایی صورت نمی

  

 اطالعات بیشتر 

● Laatjevaccineren.be 

  vaccovid.beبه وبسایت  VacCovidدر کسب اطالعات عملی در مورد واکسیناسیون در مرکز واکسیناسیون  ●

  مراجعه کنید.

برای کسب اطالعات در مورد مقررات کرونا، انجام تست و واکسیناسیون به وبسایت   ●

www.antwerpen.be/corona  .مراجعه کنید 

 . (  و شهرداری آنتورپنOverlegcomitéشده از سوی کمیسیون رایزنی )آخرین مقررات وضع ●

 

https://www.laatjevaccineren.be/volgorde-van-vaccineren
https://www.qvax.be/
https://www.vaccinnet.be/Vaccinnet/welkom.do
http://laatjevaccineren.be/
https://vaccovid.be/
https://www.antwerpen.be/corona
https://www.antwerpen.be/info/5f993d8e269f8b36d9179f06/laatste-coronamaatregelen

