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Ваксинации: покана и вземане на час  

(промени до 13/07/2021) 

 

Покана и вземане на час за ваксинациите Ви  

 

Ще получите персонална покана за ваксинациите Ви с писмо, имейл и 

есемес. Сам/а трябва да си вземете часове за ваксинациите.  

На поканата Ви пише, къде ще бъдете ваксиниран/а. За жителите на Антверпен, 

Борсбек, Схотен, Стабрук и Вомелхем  (Antwerpen, Borsbeek, Schoten, Stabroek и 

Wommelgem) ваксинирането се провежда във ваксинационен център VacCovid 

на Спор Ост в Борхерхаут: vaccinatiedorp VacCovid op Spoor Oost in Borgerhout. 

Пазете поканата си до след втората ваксинация. Прочетете защо е нужно това 
на страницата  'Vaccinatiedorp VacCovid' > 'VacCovid ligt in een lage-emissiezone' 
(Ваксинационен център VacCovid' > 'VacCovid се намира в зона с ниски емисии)   
  

Така можете да си вземете час  

Начинът е описан в поканата Ви. Тук ще го обясним още веднъж. Има различни 

възможности:  

На  www.laatjevaccineren.be/registratie 

● Попълнете регистрационния си код.  

● Изберете 2 момента, в които можете да отидете за ваксинация.  

С QR-код  

Имате ли смартфон с QR-четец?  

● Сканирайте QR-кода, който ще намерите на третата страница на писмото.  

QR-кодът е квадратче с бели и черни фигурки в него. Намира се по 

средата на страницата, под текста ‘Scan onderstaande QR-code met je 

smartphone om een afspraak te maken’ (Сканирайте този QR-код със 

смартфона си, за да си вземете час). 

● Автоматично отивате на правилната страница и си запазвате часовете.  

На айфон не е нужно да инсталирате нищо. Отваряте апликацията на камерата 

и насочвате камерата към  QR-кода. Попадате на точната страница.  

http://www.antwerpen.be/info/603aa340d6135bf0202e9286/corona-vaccinatiedorp-vaccovid
https://www.antwerpen.be/info/603aa340d6135bf0202e9286/corona-vaccinatiedorp-vaccovid
http://www.laatjevaccineren.be/registratie
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На Android често е необходима апликация за QR-четец.  

 

Не успявате и няма кой да Ви помогне?  

Обадете се на локалната корона-инфолиния: тел. 03 435 95 55 (проверете 

работното време тук: bekijk de openingsuren). Поради натовареност на линиите е 

възможно да се наложи да изчакате, преди да получите помощ.  

Или минете край едно от помощните бюра: fysieke helpdesks. 

Час за втората ваксина  

Вземате час за първата инжекция? Веднага получавате час и за втората. 

Времето между първата и втората инжекция зависи от вида ваксина.  

 Пфайзер: 21-50 дни  
 АстраЗенека:  

o Покана след 17 май 2021: 51 дни 
o Покана преди 17 май 2021: 89 дни 

 Модерна: 26-43 дни 

 Внимание: Ваксината на Джонсън & Джонсън се поставя еднократно.  

Пазете се от фалшиви покани 

Ваксинацията е безплатна за всеки, това означава: 

● Не прехвърляйте пари по сметка  

● Не давайте на никого данните на своята банка 

Така ще разпознаете фалшиви покани:  

● Персоналната Ви покана идва винаги по пощата. Бъдете нащрек, ако 

получите само есемес или имейл.  

● Покани изпращат единствено регионалните власти (Фландрия, Валония и 

Брюксел). Покани, изпратени от производители на ваксини, са фалшиви. 

● Поканата за ваксинация е винаги поименна.  

● Имейлите се изпращат винаги от следния имейл адрес: cov19-

vaccin@doclr.be.   

● Есемеси получавате винаги от следния номер:  8811. 

На сайта safeonweb.be ще намерите и други съвети, с помощта на които да 

разпознаете фалшивите покани.  

Получили сте фалшиво или съмнително съобщение? Съобщете за това на 

verdacht@safeonweb.be. 

Ред при ваксинирането 

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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Не всички ще бъдат ваксинирани едновременно.  

Затова може да получите поканата си по-рано или по-късно от някой друг. Но 

всеки един ще има шанса да се ваксинира.  

Въз основа на научни препоръки ще бъдат ваксинирани най-напред следните 

групи:  

● Обитателите на домове за възрастни хора  

● Медицински и обгрижващ персонал  

● Възрастни хора 

● Хронично болни  

Едва след това ще бъде ваксинирана останалата част от населението. 

Повече информация за реда на ваксиниране можете да намерите тук: volgorde 

van vaccineren. 

 

Списък с резерви QVAX 

Ако желаете да се регистрирате като резерва за ваксиниране срещу 

коронавируса, можете да го направите на следния сайт: www.qvax.be.  

В момента повечето хора идват на взетия си час за ваксинация във 

ваксинационния център VacCovid. Затова остават малко на брой ваксини за 

хората от списъка QVAX. Ако все пак останат ваксини, регистрираните хора 

получават покана по възраст.  

 

Избор между различните видове ваксини  

 
Не можете да избирате коя ваксина ще Ви бъде поставена. Името Ви е свързано 
с код, а кодът с типа ваксина, подходяща за Вас.  
Втората ваксинация е със същата ваксина като първата доза. Ваксинационните 
центрове имат достатъчно ваксини от правилния тип, за да ваксинират всеки с 
втора доза от същия тип ваксина. Всички ваксини са регистрирани с име и номер 
на партидата в  Vaccinnet. Така няма съмнение, че ще получите правилната 
втора доза.   
  

Повече информация  

 Laatjevaccineren.be 
 Практическа информация за ваксинациите във ваксинационен център  

VacCovid на vaccovid.be.  
 Мерки, тестове и ваксиниране на www.antwerpen.be/corona. 
 Последни мерки от Консултативния съвет и град Антверпен тук:  De laatste 

maatregelen van het Overlegcomité en Stad Antwerpen. 

  

https://www.laatjevaccineren.be/volgorde-van-vaccineren
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
https://www.antwerpen.be/info/5f993d8e269f8b36d9179f06/laatste-coronamaatregelen
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