Informații scurte

- (începând cu: 28.06.21)

Ce trebuie să știți despre vaccinarea împotriva Coronei
Această fișă informativă vă oferă răspunsurile importante


De ce este importantă vaccinarea?



Am dreptul să mă vaccinez?



Unde mă pot vaccina și cum pot face o programare?



De ce documente am nevoie pentru vaccinare?




Există efecte secundare după vaccinare?
Unde pot obține informații despre vaccinare?



Cine mă poate susține în continuare?

De ce este importantă vaccinarea?


Prin vaccinare sistemul imunitar este pregătit împotriva agenților patogeni (de ex. Corona).



În acest fel, vă protejați eficient nu doar dvs. ci și alte persoane care nu pot fi vaccinate, de
exemplu din cauza altor boli!



Cu cât mai multe persoane se vaccinează, cu atât infecția se răspândeste mai puțin (numit
și imunitate colectivă)

Am dreptul să mă vaccinez?
Da! Așa numita prioritate de vaccinare a fost anulată. Începând cu 26 iunie 2021, sunt posibile
vaccinările pentru toți cetățenii (cu vârsta de 16 ani și peste) la centrul de vaccinare din Wuppertal.

Unde mă pot vaccina și cum pot face o programare?
Vaccinările se pot efectua la centrul de vaccinare, la medicul de familie sau la medicul firmei.


Adresa centrului de vaccinare este: Rainer-Gruenter-Str. 21, 42119 Wuppertal
Veniți doar la ora pentru care ați rezervat programarea. O vaccinare nu este posibilă fără o
programare.



De asemenea, și medicii generaliști au voie să vaccineze. Mai multe informații aflați de la
medicul dvs. de familie.
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Programările se pot face direct la Centrul de servicii la numărul 0202 563 4858 sau la
sccorona@stadt.wuppertal.de.



Prin Asociația medicilor legali de la asigurările de sănătate din Renania de Nord:
telefon 0800 11 6 11 7 01 sau online:
https://termin.corona-impfung.nrw/home



sau prin intermediul medicilor firmei

IMPORTANT: Persoanele care au avut recent o infecție Corona nu pot fi vaccinate. Infecția trebuie
să fi fost cu cel puțin șase luni în urmă.
Informații suplimentare:
https://www.wuppertal.de/rathaus-buergerservice/corona/impfzentrumfaq.php#Wo_finde_ich_Infos_in_leichter_Sprache_oder_Geb-C3A4rdensprache-3F

De ce documente am nevoie pentru vaccinare?


Act de identitate cu fotografie (Cartea de identitate sau pașaportul)



Confirmarea de programare



Certificatul de vaccinare (dacă este disponibil)



Documentele de vaccinare: fișă informativă, istoric medical și formular de consimțământ



Vă rugăm să aduceți formularele completate în * duplicat * cu dvs. la programare



Dovada vaccinării inițiale



Documentele medicale (de exemplu card cardiac, ID pentru diabet sau lista
medicamentelor) dacă sunt disponibile

Documentele pentru vaccinare le găsiti la adresa:
https://www.wuppertal.de/service/unterlagen-zur-coronaimpfung.php

Există efecte secundare după vaccinare?


Pot exista reacții adverse. Acest lucru este normal, datorită sistemul imunitar. Efectele
secundare nu sunt de obicei periculoase și adesea dispar după câteva zile.



Efectele secundare pot fi, de exemplu: febră, dureri de cap și dureri ale corpului, roșeață,
durere și umflături.



Dacă reacțiile adverse sunt mai grave, trebuie să raportați acest lucru medicului dvs.
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Unde pot obține informații despre vaccinare?


Prin telefon (0202 563 2000) sau pe pagina de internet al orașului Wuppertal
https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen-2021/maerz21/kacheltextimpfen.php
https://www.wuppertal.de/rathaus-buergerservice/corona/impfzentrum-faq.php



Institutul Robert Koch oferă materiale informative cu privire la vaccinarea împotriva
Coronei în diferite limbi.
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19Aufklaerungsbogen-Tab.html



La medicul de familie

Cine mă poate susține în continuare?


Linia directă al orașului Wuppertal:
0202 563 2000: de luni până vineri: 07:00 - 19:00 / sâmbătă și duminică: 10:00 - 14:00



Pentru noii imigranți și refugiați, vă sprijină echipa de Integrare și muncă cu refugiații al
Departamentului pentru Imigrări și Integrare:
https://www.wuppertal.de/vv/oe/102370100000467685.php



Pentru noii imigranți din zona UE, vă sprijină echipa de integrare pentru noii imigranți UE
https://www.wuppertal.de/vv/oe/eu--neu-zuwanderung/204.35.php



Asociația medicilor legali de la asigurările de sănătate din Renania de Nord:
0800 11 6 11 7 01

Informații și în alte limbi pot fi găsite la următorul link sau cod QR
https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/download/index.php
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