Juntos contra o corona.
Vacine-se!
Factos importantes sobre a vacinação
A vacinação contra o coronavírus contribui para
a sua proteção e para conter a pandemia.

Este folheto fornece informações sobre vacinação e
marcação de consultas, dando resposta às perguntas
mais frequentes, como, por exemplo, sobre os efeitos
secundários.
è Quem pode ser vacinado?
Uma vez que ainda não há vacinas em número suficiente
para todos, as pessoas com maior risco de adoecerem
gravemente de COVID-19 serão vacinadas primeiro. Isto
aplica-se, principalmente, a pessoas com mais de 80
anos.

–Assim que houver vacinas disponíveis, a vacinação será
oferecida a todas as pessoas.
è Qual é o procedimento para vacinação?
Na data acordada para vacinação, primeiramente, um(a)
médico(a) irá falar consigo. Nesta conversa, receberá
informações mais detalhadas sobre a vacinação e poderá
obter respostas às suas perguntas. Em seguida, será
vacinado(a). Depois, ficará em observação durante um
curto período, para ver se ocorrem efeitos secundários.

– Após cerca de 3 semanas, será vacinado(a) novamente.
– Portanto, quando fizer a marcação obterá duas datas.
è O que deve trazer consigo?
No dia da vacinação, deve trazer consigo o seu bilhete
de identidade e o cartão de saúde eletrónico. Se
disponível, por favor, traga também o seu boletim de
vacinas!

A vacinação é gratuita.

è Como é que as vacinas atuam?
Atualmente existem duas vacinas. Ambas, foram muito
eficazes nos ensaios clínicos. Isto significa que a
probabilidade de uma pessoa vacinada ficar doente é
muito reduzida.

– Na produção da vacina não foram utilizados produtos
animais. A vacina é compatível com as crenças de todas
as grandes religiões.
– Neste momento, ainda não é possível dizer quanto
tempo uma pessoa vacinada fica protegida contra a
doença COVID-19.
– A proteção total começa 7 dias após a 2.ª vacinação,
sendo eficaz em 95 de cada 100 pessoas.
Uma vez que ainda não é claro se as pessoas vacinadas
podem transmitir o vírus, após a vacinação deve
continuar a seguir as regras AHA+A+L.
è Que efeitos secundários podem ocorrer?
Uma vez que o corpo também precisa de se adaptar
primeiro a esta vacina, podem ocorrer algumas reações.
Por vezes, verifica-se dor no local da picada, bem como
fadiga, dor de cabeça, dores musculares ou articulares.

– As reações são menos frequentes em pessoas mais
velhas do que em mais novas. Geralmente, ocorrem de
forma mais suave.

Proteção contra o corona

è Onde posso ser vacinado(a)?
Os residentes de Lares de Idosos ou de Casas de
Repouso são vacinados nessas instalações. Todos os
outros são vacinados nos centros de vacinação. Em
Estugarda, estes centros estão localizados no Hospital
Robert-Bosch e no Centro de Cultura e Congressos
Liederhalle.

As pessoas com mais de 80 anos são vacinadas aqui.
– Não receberá nenhum convite para vacinação através
do seu médico de família e/ou seguro de saúde. Cada
pessoa terá de fazer a marcação das suas consultas.
– A marcação para vacinação pode apresentar alguma
dificuldade. Se encontrar problemas, talvez possa contar
com a ajuda de familiares ou amigos.

è Marcações por internet.
Para isso, vai necessitar de:
• um acesso à internet
• o site
• www.impfterminservice.de/impftermine
• um telemóvel e um endereço de e-mail
• saber usar a internet ou
• ter alguém que saiba usar a internet e que o(a)
ajude
• paciência, infelizmente

Por favor, reserve logo as duas datas!
Informações atualizadas podem ser encontradas nos
media e no site da cidade de Estugarda em
www.coronavirus.stuttgart.de.

Atenção: Precisará de 2 vacinações com um intervalo
de 3 semanas entre elas.
Infelizmente, neste momento, o Governo Federal e o
Estado têm menos doses de vacinas do que seria
necessário e desejável. As datas para vacinação são
consoante a quantidade de vacinas existentes. Portanto,
pode levar algum tempo até todos terem consultas
agendadas.
è Marcações por telefone.
Pode marcar as 2 vacinações através do número de
telefone 116117.
Para isso, vai necessitar de:
• uma caneta e papel
• paciência, infelizmente, e
• possivelmente, várias tentativas de chamada

Por favor, agende logo as duas consultas!
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