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Vaccinarea: invitație și programare  

(actualizări până la 13.07.2021 inclusiv)  

 

Invitație și programare pentru vaccinul dvs. 

Veți primi o invitație personală pentru vaccin prin poștă, e-mail și sms. Trebuie 

să faceți dvs. personal cele 2 programări pentru cele 2 vaccinări. 

Invitația va indica unde veți face vaccinul. Pentru locuitorii din Anvers, Borsbeek, 

Schoten, Stabroek și Wommelgem, acesta este satul de vaccinare VacCovid din 

Spoor Oost din Borgerhout. 

Păstrați invitația până după a doua vaccinare. Aflați de ce pe pagina „Satul de 

vaccinare VacCovid” > „VacCovid este situat într-o zonă cu emisii reduse”. 

Cum să faceți programările 

Puteți afla în invitație cum să vă programați. Vă explicăm și aici. Există diverse 

posibilități: 

 

Prin www.laatjevaccineren.be/registratie 

● Introduceți codul de înregistrare. 

● Alegeți 2 momente pentru a face vaccinul. 

Cu codul QR 

Aveți un smartphone cu cititor de cod QR? 

● Scanați codul QR de pe pagina a treia a scrisorii. 

Codul QR este pătratul cu pătratele albe și negre în el. Acesta se află în 

mijlocul paginii, sub „Scanați codul QR de mai jos cu smartphone-ul pentru a 

face o programare:”. 

● Astfel navigați automat către pagina corectă și faceți programările. 

Nu este nevoie să instalați nimic pe iPhone. Deschideți aplicația pentru cameră și 

îndreptați camera către codul QR. În acest fel puteți merge la pagina corectă. 

Pe Android este adesea necesară o aplicație de cititor de coduri QR. 

Nu funcționează și nu găsiți pe cineva care să vă ajute? 

http://www.antwerpen.be/info/603aa340d6135bf0202e9286/corona-vaccinatiedorp-vaccovid
http://www.antwerpen.be/info/603aa340d6135bf0202e9286/corona-vaccinatiedorp-vaccovid
https://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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Atunci sunați la linia locală de informații despre coronacirus: tel. 03 435 95 55 

(verificați programul de deschidere). Din cauza multitudinii apelurilor, poate dura ceva 

timp până când veți primi ajutor. 

Sau vizitați unul dintre birourile de asistență locale. 

Programarea pentru a doua doză 

Sunteți programat pentru prima doză? Atunci veți primi imediat programarea pentru a 

doua doză. Timpul dintre prima și a doua doză depinde de tipul de vaccin. 

● Pfizer: 21-50 de zile 

● AstraZeneca:  

o invitație după 17 mai 2021: 51 de zile 

o invitație înainte de 17 mai 2021: 89 de zile 

● Moderna 28 de zile (4 săptămâni) 

Atenție: aveți nevoie doar de o singură doză pentru vaccinul Johnson & Johnson. 

Aveți grijă la invitațiile false 

Vaccinarea este gratuită pentru toată lumea, deci: 

● nu faceți niciun transfer de bani 

● nu oferiți informații bancare 

Acesta este modul în care recunoașteți invitațiile false: 

● Veți primi întotdeauna o invitație personală prin poștă. Așadar, aveți grijă 

dacă primiți doar un mesaj sms sau un e-mail. 

● Numai autoritățile regionale (Flandra, Valonia și Bruxelles) trimit invitații. 

Invitațiile unui producător de vaccin sunt, prin urmare, false. 

● O invitație pentru vaccinare este întotdeauna nominală. 

● Veți primi e-mail-uri doar de la cov19-vaccin@doclr.be.  

● Veți primi mesaje sms doar de la 8811. 

Pe safeonweb.be veți găsi și mai multe sfaturi pentru a recunoaște invitațiile false. 

Ați primit un mesaj fals sau suspect? Spuneți-ne la verdacht@safeonweb.be.  

Ordinea de vaccinare 

Nu toată lumea poate face vaccinul în același timp. 

De aceea, puteți primi invitația mai devreme sau mai târziu decât alții. Dar toată lumea 

are șansa de a se vaccina. 

https://www.antwerpen.be/info/5f9c03ce65caa0c9f2255d80/corona-lokale-corona-infolijn
https://www.antwerpen.be/info/605dd8735993fe9b9365e6ba/corona-helpdesks
mailto:cov19-vaccin@doclr.be
https://safeonweb.be/
mailto:verdacht@safeonweb.be
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Pe baza avizelor științifice, mai întâi li se administrează vaccinul următoarelor grupuri: 

● rezidenți ai centrelor rezidențiale 

● furnizorii de servicii medicale 

● vârstnicii 

● bolnavii cronici 

Abia după aceea va primi un vaccin restul populației. 

Citiți mai multe despre ordinea vaccinării. 

 

Lista de rezervă QVAX 

Doriți să figurați pe lista de rezervă pentru vaccinul anti-corona? Înregistrați-vă la 

https://www.qvax.be/. 

În prezent, majoritatea oamenilor vin la programarea lor pentru vaccinare la VacCovid. 

Prin urmare, puține vaccinuri rămân disponibile pentru lista QVAX. Dacă mai rămân 

vaccinuri. persoanele înregistrate vor primi o invitație în funcție de vârstă. 

  

Alegerea dintre vaccinuri 

Numele dvs. este legat de un cod. Codul respectiv este corelat cu un tip de vaccin 

potrivit pentru dvs. 

 

A doua vaccinare se face cu același vaccin ca prima doză. Centrele de vaccinare au 

suficiente vaccinuri din tipul corect pentru a oferi fiecărei persoane a doua doză din 

același tip de vaccin. Toate vaccinurile sunt înregistrate în Vaccinnet cu numele și 

numărul lotului. Astfel veți obține a doua doză corectă. 

  

Mai multe informatii 

 Vaccinați-vă: Laatjevaccineren.be 

 Informații practice despre vaccinările din satul de vaccinare VacCovid pe 

vaccovid.be. 

 Regulile corona, testare și vaccinare pe https://www.antwerpen.be/corona. 

 Ultimele măsuri ale Comitetului de consultare și ale primăriei Anvers. 

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
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