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COMISIA COMUNITARĂ COMUNĂ              www.coronavirus.brussels 

Începând cu data de 29.11.2021, această scrisoare va fi disponibilă în mai multe limbi. 
This letter will be available in several other languages from 29/112021. 
 

https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-19/materiel-communication-vaccination-

covid/ 

Invitație personală pentru efectuarea 

unei DOZE BOOSTER LA VACCINUL ÎMPOTRIVA COVID-19  

Stimată Doamnă, Stimate Domn, 

Pentru a garanta protecția populației împotriva virusului Covid-19, Consiliul Superior pentru Sănătate a emis recent 

recomandarea către autoritățile publice de a propune o doză suplimentară de vaccin împotriva Covid-19 pentru 

anumite persoane mai sensibile. 

Cele mai recente dovezi științifice indică faptul că eficacitatea vaccinurilor scade în timp. Prin urmare, se recomandă cu 

insistență o doză booster pentru a menține imunitatea, reduce circulația virusului și asigura o protecție maximă 

împotriva efectelor grave ale Covid-19. Vaccinurile s-au dovedit a fi eficiente în această privință. 

Administrarea acestei doze suplimentare se va face întotdeauna cu vaccinul Pfizer (Comirnaty®) sau Moderna 

(Spikevax®), indiferent de vaccinul pe care l-ați primit în trecut. 

 

Când sunteți eligibil pentru a beneficia de această doză booster? 

La trimiterea invitațiilor, este luat automat în calcul intervalul de timp necesar între data ultimei doze de vaccin pe 

care ați primit-o și cea a dozei booster. Aceasta înseamnă că primirea prezentei scrisori vă permite să vă vaccinați 

începând de astăzi. 

Administrarea acestei doze suplimentare este gratuită și voluntară. Doza booster este recomandată pentru a vă spori 

imunitatea împotriva Covid-19. Vă recomandăm administrarea acestui vaccin în cel mai scurt timp posibil după primirea 

acestei invitații (*). 

 

Unde vă puteți prezenta pentru administrarea dozei booster? 

 Pentru a vi se administra doza booster, vă puteți prezenta la unul dintre centrele de vaccinare din Regiunea 
Capitalei Bruxelles. 

 De asemenea, vă puteți prezenta la antenele de vaccinare din Regiunea Capitalei Bruxelles unde sunt 
administrate vaccinurile Pfizer sau Moderna. Informați-vă bine, în prealabil, în această privință.  

 De asemenea, puteți merge la punctele de vaccinare locale (în vacci-busuri, la farmaciile care participă la 
campania de vaccinare sau la un punct de vaccinare local din localitatea dumneavoastră), cu condiția ca acest 
punct de vaccinare să administreze vaccinurile Pfizer sau Moderna. Informați-vă bine, în prealabil, în această 
privință. 

 Veți găsi mai multe informații despre locurile de vaccinare chiar aici:  
https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner/  

https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-19/materiel-communication-vaccination-covid/
https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-19/materiel-communication-vaccination-covid/
https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner/
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 Sau puteți suna la centrul nostru de apeluri, la 02/214.19.19.  

 De asemenea, persoanele aflate în incapacitate totală de deplasare pot lua legătura cu medicul de familie, 
pentru a solicita vaccinarea la domiciliu. 

 Dacă sunteți furnizor de servicii medicale, preferăm să vă primim la centrul de vaccinare al Spitalului Militar 
Neder-Over-Heembeek, deoarece această locație oferă o capacitate suplimentară. 

 

Este necesară o programare? 

Dacă doriți să vă vaccinați într-un centru de vaccinare sau într-o antenă de vaccinare, faceți-vă ÎN PREALABIL o 
programare. Este recomandat insistent să faceți programare, având în vedere că timpul de așteptare pentru persoanele 
fără programare poate depăși uneori două ore.  
 

Cum puteți face o programare pentru vaccinarea cu doza booster?  

 Vă puteți programa prin intermediul platformei de programări online  
bru-vax.brussels. Trebuie să introduceți codul numeric personal sau numărul BIS, iar sistemul va detecta faptul 
că faceți o programare pentru doza booster. 
 
 

 

 De asemenea, puteți suna la centrul de apeluri, la 02/214.19.19, pentru a vă face o programare la un centru de 
vaccinare sau o antenă de vaccinare ales/aleasă de dvs. 
 

 În aceste situații, veți primi o confirmare a programării. Programarea vă permite rezervarea garantată a unui loc 
și evitarea unui timp îndelungat de așteptare la fața locului. 
 

 Nu uitați să luaţi această invitație cu dvs. la centrul de vaccinare, punctul de vaccinare sau la medicul dvs. de 
familie. 

 

Alte precizări 

 Luați cu dvs. cartea de identitate. De asemenea, este de preferat să aveți la dvs. și această invitație. 

 Rezervați-vă timp suficient. Luați în calcul și un interval de 15-30 minute pentru monitorizarea necesară după 

vaccinare. 

 Purtați mască. 

 Purtați haine confortabile. Vaccinul vă va fi administrat în partea de sus a brațului. 

 Veniți la centru singur/-ă, cu excepția situației în care aveți nevoie de ajutor. 

 Nu veniți dacă sunteți bolnav/-ă (temperatură peste 38 °C). În această situație, amânați programarea.  
 

 

 

 

Cu stimă, 

Dr Pierre-Louis Deudon 

Medic Inspector Sanitar 
  

Faceți programarea chiar aici  
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Datele dvs. cu caracter personal au fost utilizate exclusiv de către autoritățile competente și de persoanele responsabile de prezenta invitație la vaccinare, conform 

Decretului regal din 24 decembrie 2020 privind înregistrarea și prelucrarea datelor referitoare la vaccinarea împotriva Covid-19. 

Comisia comunitară comună – Rue Belliard 71, boite 1 – 1040 Bruxelles 

Transport gratuit către centrul unde aveți programată vaccinarea  

Vă puteți prezenta gratuit la centrul de vaccinare cu tramvaiul, metroul sau autobuzul, prin amabilitatea STIB. 

Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate, este suficient să indicați acest lucru atunci când faceți 

programarea prin intermediul Bru-vax sau prin centrul de apeluri. 

 

De asemenea, vă rugăm să vă informați și la autoritățile din localitatea dvs. Unele oferă transport gratuit către 

centrul de vaccinare.  

 

În plus, casele de ajutor social reciproc oferă servicii de transport pentru persoanele cu mobilitate redusă. 

Consultați site-ul web al casei de ajutor social reciproc din zona dvs., pentru mai multe informații despre acest 

subiect. 

 

 

 
 

(*) În anumite situații, puteți ignora acest apel: 

1. Dacă ați mers deja la un punct de vaccinare, dacă v-ați prezentat pentru vaccinul booster și l-ați făcut. 

 

2. Dacă, în calitate de rezident sau prestator de servicii de îngrijire, faceți parte dintr-o comunitate rezidențială 

sau colectivitate (azil de bătrâni, centru de îngrijire, rezidențial pentru seniori sau de asistență socială, spital, 

spital de psihiatrie sau instituție de sănătate pentru persoanele cu handicap fizic sau mental). În acest caz, 

veți fi vaccinat/-ă în cadrul entității în care locuiți. Conducerea unității va lua măsurile necesare pentru ca 

dvs. să puteți beneficia de doza booster. 

 

 

 


