Stimate Domn/Stimată Doamnă,
Vaccinarea împotriva Covid-19 este principalul nostru atu pentru protejarea populației
contra virusului și reducerea treptată a circulației acestuia.
Numeroase studii efectuate în contexte diferite au arătat că această vaccinare este
foarte eficientă împotriva formelor severe ale bolii și reduce considerabil riscul de a fi
contaminat și de a transmite virusul.
Acesta este motivul pentru care Belgia, ca multe alte țări din lume, consideră că
atingerea unui procent ridicat de persoane complet vaccinate în cadrul populației este
condiția pentru normalizarea vieții în societate și ridicarea progresivă a restricțiilor
impuse de la începutul pandemiei.
Progresele înregistrate în vaccinare în ultimele luni ne-au permis să facem deja pași în
această direcție, dar procesul este parțial împiedicat de diferențe majore între regiuni,
ratele de vaccinare rămânând în special scăzute la Bruxelles.
Având în vedere această situație, pare esențial să se mărească accesul la informații de
calitate cu privire la vaccinare, să se răspundă la posibilele întrebări pe care oamenii lear putea avea cu privire la aceasta și să se faciliteze accesul la vaccin pentru cei care
aleg să îl primească. Acesta este motivul abordării inițiate în școli, care se adresează
tinerilor cu vârsta de peste 12 ani, precum și părinților lor și personalului școlii.

De ce au nevoie tinerii de vaccin?
Deoarece și tinerii pot fi infectați cu coronavirus. Chiar dacă sunt adesea mai puțin
bolnavi, aceștia pot transmite virusul altora, inclusiv persoanelor mai în vârstă și mai
vulnerabile cu care intră în contact.
Vaccinându-vă și/sau acordând permisiunea copilului dumneavoastră de a se vaccina, îi
protejați pe cei din jur. De asemenea, ajutați la îndeplinirea uneia dintre condițiile
pentru ca viața socială și organizarea școlii să revină la normal (renunțarea la măști,
reducerea riscului de carantină etc.).

Cum îmi vaccinez copilul?
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https://coronavirus.brussels/ sau să apelați centrul de apeluri la 21.02.19.19.
Puteți face o programare pentru copilul dvs. sau pentru dvs., dacă nu ați făcut încă
unul. De asemenea, este posibil să fiți vaccinat fără programare la centrele de
vaccinare din regiune (deși va trebui să vă însoțiți copilul dacă acesta are sub 16
ani).
2. În cadrul școlii, prin intermediul echipei de promovare a sănătății școlii. În
următoarele săptămâni, copilul dumneavoastră va avea ocazia, cu permisiunea dvs.,
să fie vaccinat la școală de către profesioniștii din domeniul sănătății. Veți primi în
scurt timp informații practice despre inițiativă, precum și un formular de
consimțământ părintesc.
Indiferent de opțiunea pe care o alegeți, copilul dumneavoastră va fi întotdeauna
vaccinat sub strictă supraveghere medicală. Mai mult, vaccinarea este complet gratuită:
nu va fi necesară nicio plată indiferent de situația dvs. socială sau de statutul fiscal.
Pentru tinerii sub 18 ani, Consiliul Superior pentru Sănătate și autoritățile sanitare
belgiene recomandă utilizarea vaccinurilor PFIZER și Moderna. Aceste vaccinuri sunt
sigure și au fost deja administrate la zeci de milioane de oameni din Belgia și din
întreaga lume. Pentru a fi pe deplin protejat, copilul dumneavoastră trebuie să
primească două doze din acest vaccin.

Unde pot pune întrebări despre vaccinare?
Atașată acestei scrisori, veți găsi o listă de răspunsuri la cele mai frecvente întrebări
despre vaccinare.
Dacă aveți orice alte întrebări medicale, puteți oricând contactați farmacistul sau
medicul generalist. Dacă nu aveți un medic de familie, puteți apela la 1710. De
asemenea, puteți găsi o mulțime de informații pe următoarele site-uri web, pe care le
puteți vizita împreună cu copilul dumneavoastră:
-https://covid.aviq.be/fr/faq-vaccination#1 ;
-https://www.laatjevaccineren.be/ ;
-https://www.info-coronavirus.be/ro/vaccination/;
-https://www.jemevaccine.be/ ;
-https: // www.coronavirus.brussels
-https://www.watwat.be/corona
-https://padlet.com/informationjeunesse/tudosespas

Pot fi vaccinat ca părinte?
După cum a fost menționat mai sus, ajutați, de asemenea, la protejarea familiei și a
celor din jur prin vaccinarea dvs. Ceea ce ne propunem este să creștem rata de
vaccinare la toate grupele de vârstă, așa că vă invităm să vă vaccinați, dacă nu ați făcuto deja.
Puteți găsi informații practice pe site-ul web https://coronavirus.brussels/ sau apelați
centrul de apeluri la 21.02.19.19. De asemenea, este posibil să fiți vaccinat fără
programare la centrele de vaccinare din regiune.
În cele din urmă, puteți veni și la școală în ziua vaccinării copilului dumneavoastră. În
funcție de dozele disponibile, este posibil să primiți și dumneavoastră una, dar acest
lucru nu poate fi garantat. Nu ezitați să vă exprimați interesul de a fi vaccinat la școală
împreună cu copilul dumneavoastră.

Vă mulţumim foarte mult pentru atenţie.

