Vaccinarea împotriva coronavirusului la centrul de
vaccinare - de la programare până la a doua vaccinare
1. Programare
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Vaccinările în cele 53 de centre de vaccinare din Renania de Nord-Westfalia vor începe la data
de 8 februarie 2021. Vaccinarea este posibilă doar pe bază de programare. Pentru aceasta, cel
mai bine este să utilizați site-ul web www.116117.de, începând din 25 ianuarie 2021, pentru a vă
înregistra. Dacă veți fi înregistrat de rude, vă rugăm să evitați rezervările duble. Puteți utiliza,
desigur, și numerele de telefon gratuite 0800 116 117 01 (Renania) sau 0800 116 117 02
(Westfalia). Acestea vor fi disponibile, de asemenea, începând din data de 25 ianuarie 2021,
zilnic, de la 8 a.m. la 10 p.m. Din cauza cererii mari, din nefericire, se preconizează perioade
mai lungi de așteptare.

2. Înregistrarea la centrul de vaccinare
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Locurile au fost selectate de districte și de districtele urbane, astfel încât la centrele de vaccinare
să se poată ajunge cu ușurință cu autobuzul, trenul sau mașina. Prima oprire acolo este la
înregistrare: datele dvs. vor fi înregistrate, iar autorizația de vaccinare va fi verificată. Vă rugăm
să aveți la dvs. cartea de identitate, cardul electronic de asigurări de sănătate, confirmarea
programării și certificatul de vaccinare (dacă este cazul). Vă rugăm să vă asigurați că purtați o
mască de toată ziua sau o mască FFP2.

3. Informare
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În zona de așteptare care urmează, aveți ocazia să aflați mai multe despre vaccinarea împotriva
coronavirusului la centrul de vaccinare. Dacă nu ați primit încă fișa informativă și formularul de
consimțământ prin poștă, ambele vă vor fi pusă la dispoziție. Vă rugăm să le citiți și să le
completați cu atenție. Dacă doriți, vi se va oferi posibilitatea de a consulta un medic.

4. Vaccinare
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Vaccinarea în sine are loc într-o zonă protejată și este efectuată de personal medical instruit.
Precum în cazul vaccinului antigripal, vaccinul este injectat în braț. O cantitate mică este
suficientă. Locul injecției este apoi acoperit cu un plasture. Vaccinarea este înregistrată în certificatul de vaccinare sau într-un certificat care conține toate informațiile necesare.

5. Urmărire
5

Vi se va cere apoi să rămâneți într-o zonă de așteptare separată, sub observație medicală, timp
de până la 30 de minute. Acest lucru asigură că se poate reacționa rapid la o reacție alergică sau
la o stare de rău - foarte rare. Dacă timpul de așteptare trece fără complicații, ceea ce se petrece
de obicei, puteți pleca acasă.

6. A doua vaccinare (rapel)
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Este necesară o a doua vaccinare (rapel), astfel încât vaccinarea împotriva coronavirusului să fie
pe deplin eficientă. Prin urmare, veți avea două programări pentru vaccinare, cea de a doua la o
distanță de aproximativ trei săptămâni de prima programare. A doua programare va avea loc, de
asemenea, la centrul de vaccinare, iar procedura va fi identică cu cea de la prima vaccinare. Vă
rugăm să aveți la dvs. cartea de identitate, cardul electronic de asigurări de sănătate, certificatul
de vaccinare, confirmarea programării și certificatul de vaccinare de la prima dvs. programare.

