
Informații înregistrare pentru vaccinarea împotriva virusului Corona 
în statul/landul Salzburg 
 

Începând cu data de 15 februarie, toată lumea din Salzburg cu vârsta de peste 16 
ani se poate înregistra online sau telefonic pentru a se vaccina împotriva virusului 
Corona. 

Data la care va avea loc înregistrarea nu are nici o influență asupra datei 
programării; statul/landul Salzburg urmează planul austriac de vaccinare. De 
îndată ce doza pentru vaccin va fi disponibila, persoana înregistrată va fi informată 
în mod activ. Din cauza numărului foarte limitat al dozelor de vaccinare, poate 
dura ceva timp pana la vaccinarea propriu zisa. 

„Vă cerem răbdare în acest sens, deoarece categoriile de persoane vulnerabile 
rămân o prioritate absolută. Vaccinarea protejează cel mai bine împotriva unei 
evoluții severe a bolii Covid, așa că este de datoria noastră ca medici să facem 
prioritizarea în funcție de acest aspect - cu alte cuvinte, să protejam si ușuram 
sistemul de sănătate și să salvăm vieți ", subliniază coordonatorul vaccinării la nivel 
de tara, Dr. Robert Sollak 

Rezervarea unei programări pentru grupurile de risc: 

Toate persoanele care sunt bolnave si care aparțin unui grup de pacienți cu risc se 
pot înregistra de asemenea începând cu 15 februarie, prin linia de asistență 
medicală 1450 și online la www.salzburg-impft.at. Boala de care se suferă trebuie 
bifată sau menționată. Atunci când are loc vaccinarea, pacientul trebuie sa 
prezinte certificatul de boala. Dacă vaccinarea are loc la medicul de familie, nu 
este necesar să se arate certificatul sau alta dovada de boala. 

Informatii utile in cadrul procesului de vaccinare: 

• Începând cu 15 februarie, pentru toată persoanele din Salzburg cu 
vârsta de peste 16 ani 

• Prin telefon - prin linia de asistență medicală 1450 
• Online la www.salzburg-impft.at 
• Confirmarea rezervării prin SMS, e-mail sau scrisoare 
• Nu e nevoie de o rezervare dublă 
• Data rezervării nu influenteaza data vaccinării 
• Programarile se fac pe baza prioritizării stabilita de Comitetului 

Național de Vaccinare 
• Informare activă a momentului vaccinării atunci cand vaccinul este 

disponibil 

 

http://www.salzburg-impft.at/
http://www.salzburg-impft.at/

