
Ваксинацията срещу Covid-19 е основният ни актив за защита на населението
от вируса и постепенно намаляване на неговото разпространение.
Многобройни проучвания, проведени в различни контексти, показват, че тази
ваксинация е много ефективна срещу тежки форми на заболяването и
значително намалява риска от заразяване и предаване на вируса.
Ето защо Белгия, както и много други страни по света, смята, че достигането
на висок процент напълно ваксинирани хора от населението е условие за
нормализиране на живота в обществото и постепенно премахване на
ограниченията, наложени от началото на пандемията. 
Напредъкът, постигнат във ваксинацията през последните месеци, вече ни
позволи да предприемем стъпки в тази посока, но процесът отчасти се възпира
от големи различия между регионите, като процентът на ваксинации остава
особено нисък в Брюксел. 
Като се има предвид тази ситуация, изглежда, че е от съществено значение да
се увеличи достъпът до качествена информация за ваксинирането, да бъде
отговорено на евентуални въпроси, които хората могат да имат за него и да се
улесни достъпът до ваксината за хората, които решат да я получат. Това е
причината за подхода, иницииран в училищата, който е насочен към млади хора
на възраст над 12 години, както и към техните родители и персонала на
училището. 

Уважаеми господине/госпожо,

Защото младите хора също могат да бъдат заразени с коронавирусa. Въпреки че
често са по-малко болни, те все още могат да предадат вируса на други хора,
включително на по-възрастни, по-уязвими хора, с които влизат в контакт. 
Като ваксинирате себе си и/или дадете разрешение на детето си да се
ваксинира, Вие защитавате хората около вас. Вие също така помагате да се
изпълни едно от условията социалният живот и организацията на училището
да се нормализират (няма нужда от маски, намаляване на риска от карантина и
т.н.).

Защо младите хора се нуждаят от ваксината?

Чрез съществуващ ваксинационен пункт. Можете да отидете на
https://coronavirus.brussels/ или да се обадите на кол центъра на
02/214.19.19. Можете да запишете час за вашето дете или за себе си, ако
все още не сте го направили. Също така е възможно да се ваксинирате без
уговорка в регионалните ваксинационни центрове (въпреки че ще трябва да
придружите детето си, ако то е под 16 години).
В училището, чрез екипа на Училището за насърчаване на здравето. През
следващите седмици детето Ви ще има възможност с Ваше разрешение да
бъде ваксинирано в училище от здравни специалисти. Скоро ще получите
практическа информация за инициативата, както и формуляр за съгласие на
родителите. 
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Независимо коя опция изберете, детето Ви винаги ще бъде ваксинирано под
строг лекарски контрол. Освен това ваксинацията е напълно безплатна: няма
да се изисква плащане, независимо от социалното Ви положение или данъчния Ви
статус. 
За млади хора под 18 години Висшият здравен съвет и белгийските здравни
власти препоръчват използването на ваксините на PFIZER и Moderna. Тези
ваксини са безопасни и вече са приложени на десетки милиони хора в Белгия и по
целия свят. За да бъде напълно защитено, детето Ви трябва да бъде
ваксинирано два пъти.

Как да ваксинирам детето си?

https://coronavirus.brussels/


Приложен към това писмо ще намерите списък с отговори на най-често
задаваните въпроси относно ваксинацията.
Ако имате някакви други медицински въпроси, винаги можете да се свържете с
Вашия фармацевт или общопрактикуващ лекар. Ако нямате личен лекар, можете
да се обадите на 1710. Също можете да намерите много информация на
следните уебсайтове, които можете да посетите с детето си:
-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

Къде мога да задам въпроси относно ваксинацията?

Както беше споменато по-горе, вие също спомагате да защитите
семейството си и хората около Вас, като се ваксинирате. Наистина се
стремим да увеличим процента ваксинирани във всички възрастови групи,
затова Ви каним да се ваксинирате, ако все още не сте го направили.
Можете да намерите практическа информация на уебсайта
https://coronavirus.brussels/ или да се обадите на кол центъра на 02/214.19.19.
Също така е възможно да се ваксинирате без записан час в регионалните
ваксинационни центрове.
И накрая, също можете да дойдете в училището в деня на ваксинацията на
Вашето дете. В зависимост от наличните дози, може също да бъдете
ваксинирани, но това не може да бъде гарантирано. Не се колебайте да
изразите интереса си да бъдете ваксинирани в училище с детето си.

Много Ви благодаря за вниманието Ви. 

Мога ли все още да бъда ваксиниран като родител?
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