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Cette lettre est disponible dans d’autres langues. 
Această scrisoare este disponibilă și în alte limbi. 
https://coronavirus.brussels/fr/materiel- 
communication-vaccination-covid / 

 

 
www.coronavirus.brus
sels 

<Voornaam> <naam> 
<Straatnaam> <nummer>/<busnummer> 

<Postcode>  <Gemeente> 

 
 

Subiect: Informații despre vaccinările COVID-19 pentru copiii cu vârste cuprinse 
între 12 și 15 ani 

 
Stimaţi părinți 
Stimate tutore, Stimate: 
<Voornaam> 

 
Vă scriem pentru a vă informa că minorii cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani pot fi acum vaccinați împotriva COVID-19, 
dacă doresc acest lucru. 

Pentru a vă ajuta pe dumneavoastră și copilul dvs. să luați o decizie în cunoștință de cauză, vă rugăm să fiți conștienți de 
faptul că scopul principal al acestor vaccinări este de a limita răspândirea virusului în rândul populației în general. Aceste 
vaccinări contribuie la imunitatea de turmă și protejează persoanele vulnerabile. De exemplu, vaccinarea poate reprezenta 
o temă de interes dacă locuiți cu o persoană mai în vârstă sau cu cineva cu probleme de sănătate sau dacă călătoriți 
frecvent.  

Beneficiul individual al vaccinării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 12 și 15 ani care nu suferă de nicio boală specială 
este totuși relativ scăzut, dat fiind riscul mai scăzut al persoanelor din această categorie de vârstă de a dezvolta forme 
severe de COVID-19. 

Unde puteți găsi informații despre efectele vaccinului? 
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă contactați medicul de familie, medicul pediatru sau farmacistul.  

Dacă nu aveți un medic de familie, puteți apela numărul de telefon 1710. Acest număr este destinat rezidenților din 
Bruxelles care nu au un medic de familie și care doresc să vorbească cu un medic despre sănătatea lor în timpul pandemiei 
coronavirusului. 

Există, de asemenea, numeroase site-uri web cu informații de încredere, utile, practice despre vaccinări:  

https: // www.coronavirus.brussels  
https://www.jemevaccine.be/  
https://www.vaccination-info.be 
https://www.info-coronavirus.be/ro/vaccination/ 

Aceste site-uri web sunt o sursă de informații mult mai bună decât social media, unde există o cantitate mare de știri și zvonuri 
false. 

Informații suplimentare despre vaccin și efectele sale secundare sunt disponibile pe site-ul agenției federale pentru 
medicamente: https://www.famhp.be/en/human_use/medicines/medicines/covid_19 

Am furnizat mai jos câteva informații care vor fi utile dacă alegeți să vă vaccinați copilul: 

Este vaccinarea gratuită? 
Da, este complet gratuită. 

Copiii cu vârsta cuprinsă între 12 și 15 ani au nevoie de consimțământul 
părintelui / tutorelui pentru a se vaccina? 
Da. În acest caz particular, consimțământul părintelui sau tutorelui este o cerință legală. 

Ca și în cazul oricărei decizii importante, este recomandat să vorbiți mai întâi cu copilul despre aceasta. Vaccinul 
nu ar trebui să fie niciodată ceva care provoacă frică sau certuri. 
Vi se va cere să vă dați consimțământul verbal la înregistrarea la centrul de vaccinare. 

 
Cod de bare Ruimte 
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Ce vaccin este utilizat? 
Vaccinul Pfizer/BioNTech a fost considerat sigur și eficient și a fost aprobat de Agenția Europeană a Medicamentului 
(EMA) pentru copiii cu vârsta de peste 12 ani. Acest vaccin se administrează în două doze, adică în două momente 
diferite. 

Există contraindicații? 
Există extrem de puține contraindicații la vaccinul COVID-19. 
Dacă copilul dumneavoastră a avut o reacție alergică severă la o vaccinare anterioară sau în alte circumstanțe sau 
dacă a necesitat tratament medical de urgență în aceste situații, trebuie să întrebați medicul de familie dacă ar trebui 
sau nu să facă vaccinul. 
Dacă copilul dumneavoastră prezintă simptome care ar putea sugera că sunt infectați (precum o temperatură ridicată), 
trebuie să amânați programarea la vaccinare până când aceștia sunt complet recuperați. Același lucru este valabil dacă 
au fost testați pozitiv pentru COVID-19 în ultimele 14 zile. 

Pentru a amâna programarea, vă rugăm să sunați la 02 / 214.19.19 (apelurile sunt gratuite). 

Cum vă puteți face programare pentru vaccinare? 
 

Atunci când faceți programarea prin intermediul site-ului web, vi se va cere să vă conectați introducând codul numeric 
personal de pe cartea dvs. de identitate (sau numărul BIS dacă nu aveți un cod numeric personal). 

• Pentru a fi complet vaccinat/ă, va trebui să primiți două doze de vaccin, care trebuie administrate la două programări 

separate. 

• Sunteți liber/ă să alegeți când să aveți prima programare. Data celei de-a doua întâlniri va fi generată automat. Vă 
rugăm să vă asigurați că sunteți disponibil/ă la ambele date ale programării. 

Dacă nu găsiți un interval de timp care vi se potrivește, vă rugăm să alegeți un alt centru de vaccinare sau să 
încercați din nou mai târziu. 

Dacă data vi se oferă pentru a doua programare nu vi se potrivește, trebuie să anulați această programare. Există două 
opțiuni disponibile: 
1) Puteți anula programarea făcând clic pe linkul din e-mailul de confirmare pe care l-ați primit. Apoi puteți face o 

nouă programare. 
2) De asemenea, puteți schimba această a doua întâlnire contactând centrul de apeluri la 02/ 214 19 19. 

• Dacă programarea oferită pentru cea de-a doua întâlnire nu vi se potrivește, dar ați primit deja prima doză de 
vaccin, vă rugăm să contactați centrul de apel la 02/214 19 19 pentru a rearanja a doua programare la un moment 
adecvat. 

Dacă aveți probleme să faceți programarea, puteți ruga familia sau prietenii să vă ajute. 
 

 

 

Această linie telefonică este disponibilă de luni până vineri, de la 9:00 la 17:30, și sâmbăta și duminica între 10:00 și 
17:30. Dacă este posibil, vă recomandăm să sunați după ora 11 dimineața sau în weekend. Vă rugăm să notați ambele 
întâlniri în carnetul dvs. de programări. 

• 

• 

• 

Vă rugăm să vizitați www.bru-vax.brussels pentru a vă face programare pentru 
vaccin. 

De asemenea, puteți apela 02/ 214 19 19 pentru a face programarea la vaccin. 

http://www.bru-vax.brussels/fr
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Ce se întâmplă în ziua vaccinării? 

Copiii cu vârsta cuprinsă între 12 și 15 ani trebuie să fie însoțiți de un părinte sau de un 
tutore legal. 
Părintele / tutorele și copilul trebuie să își aducă fiecare cartea de identitate. Acest lucru va fi verificat la centrul de 
vaccinare. 

• Purtați o mască medicală sau din material textil, NU o bandană sau eșarfă. 

• Purtați îmbrăcăminte care permite accesul ușor la braț. 

• În caz că sunteți bolnav(ă), nu veniți la programare. În schimb, faceți o nouă programare  telefonând la 02 / 214.19.19. 
 

Cu respect, 
 
 
 
 
 

Dr. Pierre-Louis Deudon - medic și inspector de sănătate publică  

• 
• 
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