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Oперативна група за вакцине у Ватерло регији помаже омладини између 12 и 17 

година старости и њиховим члановима породице са којима живе (који нису 

примили прву дозу вакцине против КОВИД-а 19) да се вакцинишу.   

Важно је вакцинисати омладину да би се ограничило преношење КОВИД-а 19 и 

пружио безбеднији повратак у школу. 

Ко се сада може вакцинисати?  

Омладина између 12 и 17 година старости сада може да се пре-региструје за 

вакцину против КОВИД-а 19 Омладина и чланови породице са којима живе ће 

моћи да резервишу време за прву дозу између 7. и 20. јуна.  Омладинци морају 

имати 12 година у време свог првог састанка. Вероватно је да ће омладина 

примити другу дозу брже од осталих људи како би имали обе дозе вакцине пре 

2021. школске године. У овом тренутку, породични чланови не могу брже примити 

другу дозу осим ако су део неке друге прихватљиве приоритетне групе.   

Која се вакцина даје? 

Министарство Здравља Канаде (Health Canada) је одобрило Pfizer-BioNTech 

вакцину против КОВИД-а 19 за све особе које имају 12 година или више. 

Прочитајте ресурсе који се налазе доле, за додатне информације. 

• Вакцине против КОВИД-а 19 за омладину  

• Информативни лист о вакцини против КОВИД-а 19 за децу и омладину 

• Често постављана питања о вакцини против КОВИД-а 19 

Како се пре-регистровати?  

Кликните овде на pre-register for a COVID-19 vaccine (пре-регистровање за 

вакцину против КОВИД-а 19) 

• Молимо Вас да одаберете „youth 12-17 years of age“ (омладину од 12-17 

година) као приоритетну групу  

• Испуните образац са личном информацијом од младе особе. Породични 

чланови не морају да испуне образац.  

• Kада млада особа добије шифру за резервацију, чланови породице у истој 

кући могу користити исту шифру како би резервисали време за своју прву 

дозу.  

Ако Вам је потребна помоћ да испуните образац, молимо Вас да погледате видео 

снимак о испуњавању обрасца, или да замолите некога коме верујете да Вам 

помогне. Ако Вам је потребна додатна помоћ назовите 519-575-4400 за помоћ која 

је расположива на више од 200 језика. Текстни телефон за глуве и наглуве: 519-

575-4608. 

https://bit.ly/2Qho7yv
https://bit.ly/2Qho7yv
https://www.regionofwaterloo.ca/en/health-and-wellness/second-dose-information.aspx
https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccines-youth
https://files.ontario.ca/edu-child-and-youth-covid19-vaccine-fact-sheet-en-2021-05-26.pdf
https://www.regionofwaterloo.ca/en/health-and-wellness/covid-19-vaccine-faqs.aspx
https://bit.ly/2Qho7yv
https://www.youtube.com/watch?v=klsgRbhbSRY
https://www.youtube.com/watch?v=klsgRbhbSRY
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Добићете шифру за резервацију на начин који сте одабрали када сте испунили 

образац. Молимо Вас да редовно проверавате JUNK/SPAM фасциклу у Вашем е-

маилу.   

Када добијете Вашу шифру за резервацију, молимо Вас да резервишете Ваш 

термин што пре можете. Ако су се породични чланови већ пре-регистровали са 

Здравственом заштитом у Ватерло регији (Region of Waterloo Public Health), они 

могу заказати састанак са истом шифром за резервацију коју је њихов омладинац 

добио и поништити шифру за резервацију коју добију касније.  

Где се омладина може вакцинисати? 

Омладинци/омладинке морају заказати време у клиници која нуди Pfizer вакцину. 

Молимо Вас да одаберете једну од клиника приказаних доле када заказујете 

састанак:  

• Cambridge Pinebush, Cambridge 

• Health Sciences Campus, Kitchener 

• The Boardwalk, Waterloo 

• Wellesley Clinic, Wellesley 

• New Vision FHT, Kitchener 

Посетите нашу Мапу клиника за вакцинацију против КОВИД-а 19 да бисте 

видели где се налазе клинике.   

Омладинци/омладинке требају понети своју здравствену картицу на дан састанка. 

Ако немају здравствену картицу, молимо Вас да понесу други идентификациони 

документ који потврђује ко су и који има број/ шифру. Да бисте сазнали више о 

томе шта треба учинити пре и после Вашег састанка, посетите интернет страницу 

COVID-19 Vaccination Clinics in Waterloo Region (Клинике за вакцинацију против 

КОВИД-а 19 у Ватерло регији). 

 

 [insert name of Board or school] охрабрује све који испуњавају услове  да се пре-

региструју за вакцину. Кад год је могуће и како бисте најбоље подржали своје 

дете у учењу молимо Вас да узмете у обзир школске сате. Међутим, ако сте у 

могућности да закажете састанак само у току школског дана, молимо Вас да то 

урадите. Ово је важна прилика за давање приоритета здрављу за све особе у 

нашој заједници.  

Захваљујемо Вам се на Вашој сталној подршци и очувању сигурности наше 

заједнице.  

 

С поштовањем, 

https://rmw.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1dc0e5dc5bbe4601aeba2231eb69d5a1
https://www.regionofwaterloo.ca/en/health-and-wellness/covid-19-vaccination-clinics-in-waterloo-region.aspx
https://www.regionofwaterloo.ca/en/health-and-wellness/covid-19-vaccination-clinics-in-waterloo-region.aspx
https://bit.ly/2Qho7yv
https://bit.ly/2Qho7yv
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[person with signing authority for the schoo] 


