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Պատվաստվե'ք:  

 Ո՞րն է պատվաստման նշանակությունը:  

 Պատվաստանյութի շնորհիվ Ձեր օրգանիզմում առաջանում են 

հակամարմիններ։  

 Նրանք օգնում են պայքարել վիրուսային մասնիկների դեմ:  

 Դրանից հետո, կորոնավիրուսակրի հետ շփվելիս, հակամարմինները 

կպաշտպանեն ձեզ: 

Ի՞նչու է պատվաստումը նպատակահարմար:  

 Կորոնավիրուսը վտանգավոր է ձեր շրջապատի շատ մարդկանց համար.  

– 65 տարեկան և բարձր մարդիկ  

– թոքերի, սրտի կամ անոթային հիվանդություններ ունեցող մարդիկ  

շաքարախտով կամ արյան բարձր ճնշմամբ տառապողներ  

Սակայն վիրուսը կարող է նաև վտանգավոր լինել երիտասարդ և առողջ 

մարդկանց համար:  

  Եթե Բելգիայում բնակիչների 70% -ը պատվաստվի, վիրուսի տարածումը 

կդանդաղի: Սա կոչվում է խմբակային իմունիտետ: 

 Ձեր կյանքն ավելի արագ կվերադառնա բնականոն հունին:  

 Ձեր օրգանիզմը ավելի լավ կպաշտպանվի վիրուսի դեմ: 

 Սակայն շարունակե'ք հետևել հրահանգներին այնքան ժամանակ, քանի դեռ 

բավարար քանակությամբ մարդիկ չեն պատվաստվել: Պահպանե'ք 1,5 մետր 

հեռավորություն, կրե'ք դիմակ և հաճախակի լվացե'ք ձեռքերը:  

 

  

Ինչպե՞ս է պատվաստումը կատարվելու 

  Դուք կստանաք երկու ներարկում թևի վերին հատվածում:  

 Երկրորդ ներարկումը կստանաք առաջինից 3-4 շաբաթ հետո:  
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 Երկրորդ ներարկումից հետո հարկավոր է սպասել 15 օր: Այնուհետև 

պատվաստանյութը հնարավորինս կպաշտպանի ձեզ կորոնավիրուսի դեմ:  

 

Պատվաստանյութն անվտա՞նգ է  

  Պատվաստանյութերի արտադրության ոլորտում տարվում է լայնածավալ 

փորձաքննություն: Աշխարհի գիտնականներն ու դեղագործության ոլորտի 

մասնագետները կարճ ժամանակահատվածում կարողացան 

պատվաստանյութ մշակել: Բավականաչափ գումար ու ժամանակ էր 

հատկացվել պատվաստանյութը գտնելու համար, քանի որ դա հրատապ էր: 

- Պատվաստանյութը նախ խստորեն ստուգվել է պետության կողմից: Այն 

հաստատված է։. 

Պատվաստուը կարո՞ղ է կողմնակի բարդություններ առաջացնել:  

Կարող են նկատվել հետևյալ անցանկալի երևույթները՝  

  թևի վերին հատվածում թեթև կարմրություն, ցավ կամ ուռածություն 

 հոգնածություն  

 գլխացավ  

ջերմաստիճանի փոքր բարձրացում  

Դա նորմալ է և վտանգավոր ոչինչ չկա: Կարող եք պարացետամոլ ընդունել:  

Ի՞նչպես է ընթանալու պատվաստման ընթացակարգը 

  Հունվարին. 

o Տարեցների շուրջօրյա խնամքի կենտրոնների բնակիչներ և 

աշխատակիցներ  

o Հիվանդանոցային ոլորտի աշխատակազմը (բժիշկներ, բուժքույրեր և 

այլն)  

 Փետրվարին. 

o Առողջապահական խնամքի հաստատությունների աշխատակազմը 

(դեղատան աշխատողներ, ընտանիքի բժիշկներ)  

o Ընդհանուր խնամքի հստատությունների անձնակազմը  

(հաշմանդամություն ունեցող անձանց աջակցության սեկտոր և այլն) 

և հիվանդանոցներում աշխատող այլ անձնակազմ  
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 Մարտին. 

o 65 տարեկան կամ ավելի բարձր տարիքի մարդիկ 

o այն անձիք, ովքեր ավելի շատ են վտանգված իրենց առողջական 

խնդիրների պատճառով 

 

 Ապրիլին. 

o խիստ կարևոր մասնագիտական ոլորտում աշխատողները 

 Հունիսից սկսած. 

o 18 տարեկանից բարձր յուրաքանչյուր ոք 

Այս օրացույցը դեռ կարող է փոփոխվել:  

 

Որոշ անձիք չեն կարող պատվաստում ստանալ: Օրինակ ՝ քաղցկեղով 

հիվանդները, հղի կանայք կամ ծայրահեղ ալերգիա ունեցող մարդիկ: Լրացուցիչ 

տեղեկությունների համար դիմեք ձեր բժշկին:  

 

Ինչպե՞ս կիմանամ, թե երբ եմ ստանալու պատվաստումս:  

 

 Դուք հրավեր կստանաք նամակի, հաղորդագրության և/կամ էլ. փոստի 

միջոցով:  

 Գրանցվե'ք թվային կամ հեռախոսային եղանակով: 

 Ե՞թե նշված օրը  ձեզ հարմար չէ, ապա կարող եք ընտրել մեկ այլ օր:  

 Չարձագանքելու դեպքում քաղաքապետարանից կզանգահարեն ձեզ 

ճշտումներ մտցնելու համար։ 

Ո՞րտեղ կարող եմ ստանալ պատվաստումը:  

 

Պատվաստումների կենտրոնում:  

 

Ի՞նչ արժե պատվաստանյութը:  

 

Այն անվճար է։  

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ համար 
 
https://www.laatjevaccineren.be/ 

https://www.info-coronavirus.be/fr/vaccination/ 

https://www.laatjevaccineren.be/
https://www.info-coronavirus.be/fr/vaccination/
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