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Această scrisoare este disponibilă în mai multe limbi. 
This letter is available in several other languages. 
 
https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-19/materiel-
communication-vaccination-covid/ 

 

INVITAȚIE LA VACCINARE ÎMPOTRIVA COVID-19 
 
Stimată doamnă/Stimate domn,  
 
Pentru a garanta o protecție maximă împotriva virusului Covid-19, se recomandă administrarea unui 
vaccin. Aceasta este invitația dvs. pentru efectuarea vaccinului împotriva Covid-19. În cazul în care v-
ați vaccinat deja, înseamnă că începând de acum sunteți eligibil/-ă pentru o doză suplimentară. Vă 
rugăm să păstrați această scrisoare într-un loc sigur. Mai jos veți găsi toate informațiile practice 
importante referitoare la vaccinarea dvs. Vaccinarea este voluntară și complet gratuită.  
 
Unde vă puteți prezenta pentru administrarea vaccinului?  
Vă puteți prezenta la unul dintre centrele de vaccinare din Regiunea Capitalei Bruxelles. Acestea sunt 
vizibile pe o hartă interactivă, accesând https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-
faire-vacciner-a-bruxelles/. Toate centrele de vaccinare sunt accesibile fără o programare prealabilă, 
cu excepția Spitalului Militar Reine Astrid. 
 
Este obligatorie programarea în prealabil?      
Dacă ați împlinit 16 ani, nu este obligatorie programarea prealabilă (decât la Spitalul Militar Reine 
Astrid), dar dacă doriți ca cineva să se ocupe de dvs. în cel mai scurt timp, evitând astfel o așteptare 
îndelungată, vă recomandăm totuși să faceți o programare în prealabil. 
 
Programarea prealabilă este posibilă pentru centrele de vaccinare și pentru anumite puncte de 
vaccinare mobile, pe baza listei propuse pe platforma Bru-vax.  

 
Trebuie să amânați programarea? 
Sunați la centrul de apeluri pentru Regiunea Capitalei Bruxelles, la numărul 02/214 19 19. 
 
Aveți alte întrebări sau ezitați să vă vaccinați? 
Consultaţi-vă cu medicul de familie sau farmacistul dvs. ori accesaţi www.coronavirus.brussels/fr  
 
 
Cu stimă, 
 
 
Nathalie Noël 
Funcţionar Coordonator – Serviciile Colegiului Reunit – Comisia Comunitară Comună  

Cum se face programarea?  

• Prin intermediul platformei de rezervare online Bru-vax.brussels.   

• Prin intermediul centrului nostru de apeluri, la 02/214.19.19.  
Acest număr poate fi apelat de luni până vineri între orele 09:00-17:30, iar sâmbăta și 
duminica între orele 10:00-17:30. 

După ce veți parcurge aceste etape, veți primi, prin SMS, o confirmare a programării dvs. 
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Ce trebuie să faceți în ziua programării?  
 

• Luați cu dvs. cartea de identitate, această invitație și dovada vaccinării prealabile (Certificatul 
verde sau carnetul de vaccinare).  

• 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. 

• Centrele de vaccinare sunt accesibile și pentru persoanele cu mobilitate redusă. La fața locului, vă vor 
sta la dispoziție persoane care să vă însoțească, dacă este cazul și care pot să vă ofere asistență în mai 
multe limbi. 

• Dacă ați fost testat/-ă pozitiv/-ă pentru Covid-19, vă puteți prezenta la vaccinare după cel puțin: 
o două săptămâni de la primirea rezultatului pozitiv, dacă nu ați avut simptome; 
o două săptămâni de la dispariția simptomelor. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) În anumite situații, puteți ignora această scrisoare:   

1. Dacă v-ați făcut deja toate vaccinurile. 

2. Dacă ați luat deja inițiativa de a face o programare pentru doza booster, ținând cont de intervalul de 

așteptare necesar de la ultimul vaccin.  Din punct de vedere medical, este recomandat să respectați 

intervalul de așteptare necesar între ultimul vaccin administrat și doza booster. Dacă acest interval nu 

este respectat, administrarea dozei booster va fi refuzată. În acest caz, va trebui să vă faceți o nouă 

programare.  
3. Dacă faceți parte dintr-o comunitate rezidențială sau o colectivitate, în calitate de rezident. 

Conducerea unității va lua măsurile necesare pentru ca dvs. să puteți beneficia de vaccin.  

 

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 al centrului 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. 

Pentru persoanele sub 18 ani. Acestea se pot prezenta singure la centrele de vaccinare? 
 
De la 5 la 15 ani: 
Aceste persoane trebuie să fie însoțite de unul dintre părinți sau de un tutore atunci când se 
prezintă la centrul de vaccinare.  
Acordul părinților: Este necesar acordul părinților sau tutorelui. În cazul custodiei comune, puneţi-
vă de acord în prealabil cu celălalt părinte/tutore, pentru a lua împreună o decizie. 
La sosirea la centrul de vaccinare, va fi necesar consimţământul verbal al părintelui/tutorelui care 
însoţeşte copilul. 
 
De la 16 la 17 ani (inclusiv): 

Aceste persoane pot decide singure în privința vaccinării. Le este recomandat să se consulte cu 
părinții/tutorele sau cu medicul lor de familie. De asemenea, ele vor avea posibilitatea de a pune 
toate întrebările necesare persoanei competente de la punctul de vaccinare ales. Aceste persoane 
se pot prezenta la punctul de vaccinare fără a fi însoțite de unul dintre părinți sau tutore.  



 
Există mai multe site-uri web care oferă informații de încredere, utile și practice despre vaccinare: 
www.coronavirus.brussels - www.vaccination-info.be - www.info-coronavirus.be/fr/vaccination - 
www.jemevaccine.be.  

 
Vaccinarea reprezintă un instrument important în lupta împotriva Covid-19.  

 
Ciclul inițial de vaccinare (primele două doze) reduce riscul de spitalizare din cauza Covid-19 cu 70 %, 

iar doza booster cu 93 %. 
 
 
Datele dvs. cu caracter personal au fost utilizate exclusiv de către autoritățile competente și 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.  
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