
Linha de apoio Corona do Ministério Federal da Saúde, para 
questões gerais  
SEG. a QUI..: 8h às 18h / SEX: 8h às 12h
Tel. 030 / 346 465 100

Página web com informação geral relativa à vacinação, 
esclarecimento de mitos relativos à vacinação, riscos e 
efeitos secundários, bem como informação acerca da 
aprovação, eficácia e segurança da vacina
https://www.zusammengegencorona.de/leichtesprache/

No centro de vacinação
Através de marcação telefónica pelo número 116117 ou 
após inscrição online (recebe a data da sua marcação por 
e-mail ou SMS)
Em muitos estados já é possível tomar a vacina em cen-
tros de vacinação mesmo sem marcação prévia. 

ONDE POSSO OBTER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE AS VACINAS CONTRA A COVID-19?

No seu médico de família  
ou médico especialista

Basta ligar para o seu consultório médico e fazer uma mar-
cação.

Nas equipas de vacinação móveis
Em muitas cidades existem equipas de vacinação móveis 
(p. ex., em autocarros) que possibilitam a vacinação sem 
marcação.

Informações relativas à vacina contra a COVID-19  
em diversas línguas

vacina mRNA:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ 
Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html

vacina vetor viral:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ 
Materialien/COVID-19-Vektorimpfstoff-Tab.html

COMO POSSO FAZER A MARCAÇÃO PARA A VACINA?

BOAS RAZÕES PARA SE VACINAR
A vacinação é gratuita. A partir de 11 de outubro os testes 
deixarão de ser gratuitos. A regra 3G (vacinado - recupera-
do - testado (geimpft - genesen - getestet) aplica-se a vi-
sitas a hospitais e lares, espaços interiores de restauração, 
estadias em hotéis, eventos e serviços relacionados com o 
corpo (p. ex. cabeleireiro). 

Não há restrições de contacto para pessoas vacinadas.  
A vacinação minimiza o risco de contágio e a transmissão 
do vírus a pessoas próximas não vacinadas (crianças abaixo 
dos 12 anos, pessoas com doenças pré-existentes). 

O risco de uma evolução grave da doença e de poder vir a 
desenvolver Long-Covid é significativamente reduzido. A 
probabilidade de uma reação adversa à vacina é menor do 
que o risco de uma evolução grave da doença ou de vir a 
desenvolver Long-Covid. Sem vacina, uma em cada 7 pes-
soas apresenta uma evolução grave da doença.

Uma pequena picadela para mim, uma picadela grande 
para a humanidade. Regra geral, a consulta para a vaci-
nação dura, no máximo, meia hora. 
Muitas pessoas vacinadas abrem o caminho de volta à 
normalidade e a menos medidas.

Outras línguas? Basta digitalizar o código QR e descarregar o PDF.

Aqui encontra facilmente todas as opções de vacinação na sua área, dez boas razões para se vacinar agora, bem como todos os docu-
mentos importantes que necessita de levar para a sua vacinação. Em caso de dúvidas, a coordenação do seu centro de vacinação terá 
todo o gosto em ajudar. www.zusammengegencorona.de/impfen/hier-wird-geimpft/
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