
Относно: час за ваксинация срещу корона вирус  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

This e-mail explains how to make a vaccination appointment in Polish, Bulgarian, 

Romanian, English and Spanish.  

Език: български 

Уважаеми господине/уважаема госпожо, 

Получавате този имейл, тъй като сте регистриран(а) в Нидерландия. Вие сте дали 

съгласието си да Ви изпратим имейл в случай на бедствие или кризисна ситуация. 

Такъв е случаят с пандемията от коронавируса в момента. 

Можете да уговорите час в Общинската здравна служба (GGD) за ваксинация срещу 

коронавируса, ако сте роден(а) през следните години: 

• 1955 г. или по-рано 

• 1961-1965 г. 

Вие имате право на избор относно това дали желаете да бъдете ваксиниран(а). 

Ваксината е безплатна и не е необходимо да имате здравна осигуровка.  

Ако междувременно сте ваксиниран(а) срещу коронавируса, можете да изтриете 

този имейл.  

Ако Вашата година на раждане не е посочена по-горе, тогава по-късно ще получите 

покана за ваксинация (вижте линка link). В тази връзка ще получите нови имейли. 

(Изключение: роден(а) ли сте през 1956-1960 г.? Тогава можете да уговорите час 

при Вашия домашен лекар.) 

Можете да уговорите час в Общинската здравна служба (GGD) за 

ваксинация срещу коронавируса. Това е възможно по 2 начина: 

1. По телефона (от 8.00 да 20.00 часа) 

- Потърсете своя граждански номер 

(BSN). Можете да го намерите на фиша 

си за работна заплата. 

- Позвънете на 0800 7070 (нормална 

тарифа, нидерландски/английски език). 

- Отговорете на въпросите относно 

Вашето здравословно състояние. 

- Уговорете дата и час. 

- Ще получите имейл с уговорените дата 

и час или си ги запишете, ако не 

разполагате с компютър. 

2. Чрез компютър (24 часа в 

денонощието) 

- Посетете:  

www.coronavaccinatie-afspraak.nl 

- Влезте с Вашия DigiD  

- Отговорете на въпросите относно 

Вашето здравословно състояние. 

- Изберете място, дата и час. 

- Ще получите имейл с уговорените 

дата и час. 

 

Уговорете още днес дата и час, за да знаете кога е Вашият ред. Ако сте болен(а) 

или Ви предстои операция след 2 дни, трябва да изчакате с уговорката, докато 

оздравеете.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-tegen-het-coronavirus/volgorde-vaccinatie-voor-mensen-die-niet-in-de-zorg-werken
http://www.coronavaccinatie-afspraak.nl/


Ако не успеете да запазите дата и час, обърнете се към Вашата служба за 

здравословни и безопасни условия на труд или към Вашия работодател. Те ще Ви 

помогнат да си запазите дата и час за ваксинация. 

Колко ваксинации?  

Ще Ви бъдат поставени 1 или 2 ваксини. Това зависи от ваксината, която ще 

получите. Когато направите уговорка, ще получите веднага дата и час за първата и 

втората ваксинация.  

Боледувал(а) ли сте в миналото от Корона? Тогава ще Ви бъде поставена 1 ваксина. 

Моля посочете това, когато правите уговорка за ваксиниране. 

Важно за уговорените ден и час 

• Носете със себе си своя burgerservicenummer (BSN) 

• За предпочитане е да дойдете сам(а). Ако Ви е нужна помощ, можете да 

вземете придружител със себе си.  

• Ако не можете да си уредите транспорт или не можете да се придвижите с 

обществен транспорт, свържете се с Вашата служба за здравословни и 

безопасни условия на труд или с Вашия работодател или с Общинската 

здравна служба (GGD) на националния телефонен номер 0800-1351.  

-  

Допълнителна информация? 

На www.coronavaccinatie.nl/translations ще намерите информация за 

ваксинацията, здравната декларация, както и пояснения за регистрацията на 

Вашите данни. Също така, за допълнителна информация можете да позвъните 

на телефон 0800-1351 (нормална тарифа, нидерландски/английски език). 

 

С поздрав, 

 

Заместник-министър на Вътрешните работи и отношенията с Кралството, 

маг. Р.В. Кнопс (R.W. Knops) 

Внимание: Ако този имейл Ви е препратен, но желаете да бъдете в списъка на 

получатели, моля изпратете имейл на този e-mailadres 

Ако не желаете да получавате имейли в бъдеще, можете да се отпишете с помощта 

на този формуляр за контакт contactformulier.  

http://www.coronavaccinatie.nl/translations
mailto:info@rvig.nl
http://www.government.nl/unsubribe-RNI.htm
https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/registratie-niet-ingezetenen/inschrijven-in-de-rni/contact-rni-gemeente

