Vacina contra o corona-vírus no Centro de
vacinação - da marcação até à segunda toma
1. Marcação
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As vacinas nos 53 Centros de vacinação do Estado Federado da Renânia do Norte-Vestfália
começam a 8 de fevereiro 2021. Uma vacina num desses centros só é possível mediante
marcação. O melhor será utilizar a partir de 25 de janeiro de 2021 a página de Internet
www.116117.de para o registo. Se familiares se ocuparem do seu registo, tenha
imprescindivelmente cuidado de não duplicar marcações. Pode naturalmente também utilizar
os números de telefone gratuitos 0800 116117-01 (Renânia) ou 0800 116117-02 (Vestfália).
Os números também estão à disposição a partir de 25 de janeiro de 2021 diariamente das 8
às 22 horas. Devido à grande afluência são infelizmente de prever esperas mais ou menos
longas.

2. Registo no Centro de vacinação
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As localidades foram selecionadas pelos distritos e pelas cidades sem distrito de modo a que
os Centros de vacinação tenham bom acesso de autocarro e comboio urbano ou com o carro.
A primeira etapa aí é o registo (Anmeldung): Os Seus Dados são registados e é conferido o seu
direito à vacina. Traga por favor consigo o seu Cartão de Identidade, o Seu Cartão Eletrónico
de Saúde, a Sua Confirmação de marcação e o seu Cartão de Vacinas (se disponível). Traga
por favor uma máscara para o dia-a-dia ou uma máscara FFP2 (FFP2-Maske).

3. Esclarecimento
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Na área de espera tem de seguida a oportunidade de se informar mais uma vez sobre a
vacina contra o corona-vírus no Centro de vacinação. Se ainda não obteve pelo correio a Folha
Informativa para esclarecimento e o Formulário de Autorização, ambos os documentos lhe
serão entregues. Por favor leia e preencha com cuidado na íntegra. A pedido poderá de bom
grado gozar da possibilidade de um aconselhamento com uma médica ou um médico.

4. Vacinação
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A vacinação em si é efetuada num espaço reservado por pessoal médico formado. A vacina é como a vacina para a gripe – dada no braço superior. Basta uma pequena quantidade. O sítio
da entrada da agulha na pele é coberto com um penso rápido. A vacina é registada no Cartão
de Vacinas, que contém todas as informações necessárias.

5. Observação posterior
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Pedem-lhe depois para se manter 30 minutos sob vigilância médica numa área de espera à
parte. Assegura-se assim poder reagir rapidamente a uma - muito rara – reação alérgica ou
mal-estar. Se o tempo de espera decorre sem complicações, o que corresponderá à regra,
pode encaminhar-se para casa.

6. Segunda vacinação
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Para que a vacina de proteção contra o corona-vírus desenvolva a sua efetividade, é
necessária uma segunda vacina. Obtém por isso na marcação logo duas marcações para
vacinação distanciadas de cerca de três semanas. Também a segunda marcação é feita no
Centro de vacinação, sendo em tudo idêntica à primeira. Por favor traga consigo: Cartão de
Identidade, Cartão eletrónico de saúde, Cartão de Vacinas, Confirmação da marcação, assim
como Certificado de vacina da primeira marcação.

