Unde vă puteți vaccina ?
Vă puteți vaccina :

Vaccinuri anti-Covid - Informații utile

 La un centru de vaccinare
0 800 009 110

www.santé.fr

A se vaccina înseamnă a se proteja

 La medicul dvs., la farmacia din apropiere
sau la unitatea sanitară în care vă aflați

Cu ajutorul vaccinurilor, corpul învață să

 La instituția în care vă aflați, dacă sunteți

recunoască infecția Covid și să se apere.

într-un centru de îngrijire și asistență
Vaccinurile anti-Covid oferă o protecție
foarte eficace împotriva formelor grave
și fatale ale bolii Covid-19.
Vaccinurile anti-Covid sunt oferite
Aveţi întrebări ?
Adresați-vă cadrelor medicale,
asistenților sociali sau
reprezentanților primăriei

Pentru a se vaccina :

sau la

sau la

tuturor gratuit.

0 800 009 110
(apel gratuit)
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Vaccinuri anti-Covid - Întrebări
Dacă am o stare de sănătate precară (de exemplu,
sufăr de diabet, cancer, o boală rară): este indicat să
mă vaccinez ?

Dacă m-am vaccinat : pot să revin la normal și să nu
mai port mască ?

Nu

Da
Dacă am o stare de sănătate
precară: trebuie să mă vaccinez
deoarece, în cazul meu, boala Covid19 poate să evolueze rapid spre o
formă gravă și fatală. Vaccinul îmi va
ajuta organismul să se lupte cu
virusul.

Chiar dacă m-am vaccinat : trebuie
în continuare să port mască și să
respect măsurile de protecție până
la vaccinarea întregii populații.

Dacă m-am vaccinat : pot să călătoresc mai ușor?

Nu
Dacă am avut deja boala Covid-19 : trebuie să mă
vaccinez?

Da
Chiar dacă am făcut boala Covid-19 :
trebuie să mă vaccinez. Pot să mă
vaccinez la 3 sau la 6 luni după
îmbolnăvire, cu o singură doză de
vaccin (în loc de două doze).
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Chiar dacă m-am vaccinat : trebuie
să fac un test PCR cu 72 de ore
înaintea deplasării, până la
vaccinarea întregii populații. Testul
este gratuit și nu este dureros.
Înainte de a călători, trebuie
întotdeauna să verific regulile
fiecărui stat.
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