Prezado senhor/senhora,
A vacinação contra a covid-19 é nosso principal ativo para proteger a população do
vírus e reduzir gradativamente sua circulação.
Uma série de estudos realizados em diferentes contextos têm demonstrado que esta
vacinação é muito eficaz contra as formas graves da doença e que a vacina reduz
consideravelmente o risco de contaminação e de transmissão do vírus.
É por isso que a Bélgica, como muitos outros países do mundo, considera que atingir
uma elevada percentagem de pessoas totalmente vacinadas na população é a condição
para normalizar a vida em sociedade e eliminar progressivamente as restrições
impostas desde o início da pandemia.
O avanço da vacinação nos últimos meses já nos permitiu dar passos neste sentido, mas
o processo é parcialmente travado por grandes disparidades entre as regiões, com as
taxas de vacinação permanecendo especialmente baixas em Bruxelas.
Diante dessa situação, parece fundamental reforçar o acesso a informações de
qualidade sobre a vacinação, esclarecer dúvidas que as pessoas possam ter sobre a
vacinação e facilitar o acesso à vacina para aqueles que optarem por tomá-la. Essa é a
razão da abordagem iniciada nas escolas, dirigida a jovens com 12 anos ou mais, bem
como aos seus pais e aos funcionários da escola.

Por que os jovens precisam da vacina?
Porque os jovens também podem ser infectados pelo coronavírus. Embora
normalmente fiquem menos doentes, eles ainda podem transmitir o vírus a outras
pessoas, através do contato, incluindo pessoas mais velhas e vulneráveis.
Ao vacinar-se e/ou dar permissão para que seu filho seja vacinado, você está
protegendo as pessoas à sua volta. Você também está ajudando a cumprir uma das
condições para que a vida social e a organização das escolas voltem ao normal (sem
necessidade de máscaras, redução do risco de quarentena, etc.).

Como faço para vacinar meu filho?
1. Indo a um dos postos de vacinação existentes. Você pode acessar
https://coronavirus.brussels/ ou ligar para a central de atendimento em
21.02.19.19. Você pode agendar uma consulta para seu filho ou para você, caso
ainda não o tenha feito. Também é possível vacinar-se sem marcação nos postos de
vacinação da região (embora tenha de acompanhar seu filho, caso ele seja menor
de 16 anos).
2. Dentro da escola, por intermédio da equipe de Promoção da Saúde da Escola. Nas
próximas semanas, seu filho terá a oportunidade, com a sua autorização, de ser
vacinado na escola por profissionais de saúde. Você logo receberá informações
práticas sobre a iniciativa, bem como um formulário de consentimento dos pais.
Independentemente da opção que você tomar, seu filho sempre será vacinado sob
estrita supervisão médica. Além disso, a vacinação é totalmente gratuita: nenhum
pagamento será exigido, independentemente de sua situação social ou fiscal.
Para os jovens menores de 18 anos, o Conselho Superior de Saúde Pública e as
autoridades de saúde belgas recomendam o uso das vacinas PFIZER e Moderna. Essas
vacinas são seguras e já foram administradas a dezenas de milhões de pessoas na
Bélgica e em todo o mundo. Para estar totalmente protegido, seu filho deve receber
duas doses de uma dessas vacinas.

Onde posso fazer perguntas sobre a vacinação?
Em anexo a esta carta, você encontrará uma lista de respostas às perguntas mais
frequentes sobre a vacinação.
Caso tenha qualquer outra dúvida médica, sinta-se sempre à vontade para entrar em
contato com seu farmacêutico ou clínico geral. Caso não possa contar com um clínico
geral, ligue para 1710. Você também pode encontrar muitas informações nos seguintes
sites, que pode visitar juntamente com seu filho:
-https://covid.aviq.be/fr/faq-vaccination#1 ;
-https://www.laatjevaccineren.be/ ;
-https://www.info-coronavirus.be/en/vaccination/;
-https://www.jemevaccine.be/ ;
-https://www.coronavirus.brussels ;
-https://www.watwat.be/corona
-https://padlet.com/informationjeunesse/tudosespas

Sendo um dos pais, ainda posso me vacinar?
Como mencionado acima, você também ajuda a proteger sua família e as pessoas à sua
volta ao se vacinar. Queremos aumentar a taxa de vacinação em todas as faixas etárias,
por isso convidamos você a se vacinar, caso ainda não o tenha feito.
Você pode encontrar informações úteis no site https://coronavirus.brussels/ ou ligar
para a central de atendimento através do número 02/214.19.19. Também é possível se
vacinar sem consulta nos postos de vacinação da região.
Por fim, você também pode comparecer à escola no dia da vacinação de seu filho.
Dependendo das doses disponíveis, você também pode receber a vacina, mas isso não
pode ser garantido. Não deixe de manifestar o seu interesse em receber a vacina na
escola juntamente com seu filho.
Muito obrigado pela atenção.

