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Тема: Запрошення на вакцинацію проти 

коронавірусу 
  
 

Шановний , 
 
У Нідерландах всім людям від 5 років пропонують зробити щеплення від 
коронавірусу. У цьому листі ви можете прочитати, як записатися на щеплення. Ви 
можете самі вибрати, чи робити щеплення від коронавірусу. Щеплення безкоштовне. 
 
Ви вже записалися на щеплення від коронавірусу? Тоді можете викинути листа. Ви 
зробили щеплення за кордоном? Тоді дивіться сайт: government.nl/proof-of-
vaccination. 
 
Запис на щеплення по телефону (з 8.00 – 20.00) у муніципальному центрі 
охорони здоров'я GGD 
- Знайдіть особистий ідентифікаційний номер (BSN). Він вказаний у вашому паспорті, 
у вашому посвідченні особи та у вашій картці медичного страхування. 
- Зателефонуйте за номером 0800 7070 (безкоштовно). 
- Дайте відповідь на питання про своє здоров'я. 
- Домовитеся про дату та час. Ви отримаєте електронний лист із записом на 
щеплення або ви можете самі записати призначену зустріч на щеплення. 
 
Щеплення без попереднього запису 
Ви також можете прийти до багатьох центрів вакцинації без попереднього запису. 
Адреси шукайте на веб-сайті уряду: prikkenzonderafspraak.nl. 
 
Питання про ваше здоров'я 
До цього листа також додається анкета. Заповніть анкету вдома та візьміть її із собою 
на прийом. 
 
Де можна зробити щеплення від коронавірусу? 
Вам зроблять щеплення від коронавірусу у муніципальному центрі охорони здоров'я 
GGD. Коли ви запишетесь на щеплення, вам повідомлять, куди йти. 
 
Скільки щеплень? 



Вам зроблять 2 щеплення. Якщо ви запишетесь на перше щеплення, вам відразу ж 
призначать зустріч на друге щеплення. Якщо у вас був коронавірус, вам потрібне 1 
щеплення. Скажіть про це під час запису на щеплення. Після цих двох щеплень 
основної серії можна пізніше записатися на повторне щеплення (можливе з 12 років). 
 
Важливо для зустрічі 
• Надягніть маску. 
• Одягніть одяг, у якому легко оголюється плече. 
• Візьміть із собою заповнену анкету. 
• Візьміть із собою посвідчення особи. Наприклад, паспорт, посвідчення водія або 
посвідчення особи (з 14 років). 
• Візьміть це запрошення. 
 
Згода батьків/опікунів/законних представників 
Вам ще нема 16 років? Візьміть одного з ваших батьків/опікунів або законних 
представників. Або добре порадьтеся з ними. Якщо вам 16 років або більше, ви 
можете прийти один і вам не потрібний дозвіл на щеплення. 
 
Додаткова інформація? 
Цей лист містить додаткову інформацію про щеплення та побічні ефекти. Ви також 
можете зайти на сайт coronavaccinatie.nl або зателефонувати за номером 0800-1351 
(безкоштовно). 
Ви також можете зателефонувати до медичного працівника: 0800-7707707. 
 
З повагою, 
  
  
  
 
Д.А. ван Вліт, лікар 
керівник програми вакцинації проти коронавірусу RIVM 


