Portugiesisch
Inscrição para a vacina contra o coronavírus no estado de Salzburgo
Desde o dia 15 de fevereiro, todas as pessoas em Salzburgo com mais de 16
anos de idade podem se inscrever online ou por telefone para receber a vacina
contra o coronavírus.
O momento da inscrição não tem qualquer influência sobre a data que será
agendada para o recebimento da vacina, pois a província de Salzburg segue o
cronograma de vacinação austríaco. Assim que a vacina estiver disponível, a
pessoa inscrita será ativamente informada. Isso pode levar algum tempo, devido
à disponibilidade atualmente muito limitada de doses de vacina.
“Pedimos a sua paciência a esse respeito, pois os grupos mais vulneráveis
continuam tendo prioridade absoluta. A vacina oferece a melhor proteção possível
contra a evolução da doença Covid-19 para casos graves e críticos, portanto é nosso
dever como médicos classificar a ordem de prioridade de acordo com esse aspeto em outras palavras, aliviar a carga sobre o sistema de saúde e salvar vidas",
enfatiza o coordenador de vacina do país, Dr. Robert Sollak.
Registo para grupos de risco
As pessoas com doenças pré-existentes que pertencem a um grupo de risco também
podem se registrar a partir do dia 15 de fevereiro através do serviço de assistência
telefônica de saúde 1450 e on-line no site www.salzburg-impft.at. A respectiva
doença deve ser assinalada ou nomeada. Um atestado correspondente deve então
ser apresentado ao médico vacinador. Se a vacina for aplicada pelo médico
responsável, o comprovante não precisa ser apresentado.

Datas e fatos para o registo










A partir de 15 de fevereiro para todas as pessoas em Salzburgo a partir
de 16 anos de idade
Por telefone através do serviço de assistência telefônica de saúde 1450
Online em www.salzburg-impft.at
Confirmação de registro por SMS, e-mail ou carta
Não é necessário registrar-se duas vezes
A data de registro não influencia a data da vacina
Designação de nomeação de acordo com a priorização do Comitê
Nacional de Vacina
Distribuição dos agendamentos de acordo com a priorização do Comitê
Nacional de Vacina
Notificação ativa da data da vacina, se a vacina estiver disponível

