INFORMAȚII IMPORTANTE
PRIVIND ÎNSCRIEREA PENTRU VACCINARE ȘI VACCINAREA
Cât costă vaccinarea?
Vaccinarea este gratuită.

Unde pot găsi mai multe informații medicale sau adresa întrebări?
Pentru informații generale, accesați www.sozialministerium.at sau apelați linia telefonică a
AGES la numărul 0800/555 621. Medicul dumneavoastră de familie vă stă la dispoziție
pentru întrebări individuale.
Înainte de vaccinare, veți primi o fișă de informare. Puteți discuta la fața locului cu medicul.

Ce date sunt necesare pentru înscriere?
În chestionarul anexat găsiți informații despre datele necesare pentru înscrierea în vederea
vaccinării. Pregătiți aceste date pentru înscriere.
Pe teritoriul landului Steiermark, este necesar acordul dumneavoastră pentru utilizarea,
respectiv prelucrarea în continuare a datelor dumneavoastră. Acestea vor fi prelucrate
exclusiv în sensul reglementărilor aplicabile privind protecția datelor. Detalii în acest sens
sunt disponibile în declarația de confidențialitate anexată.

Cine mă poate ajuta la înscriere?
Bineînțeles, pentru înscriere, puteți solicita ajutorul
unei persoane de încredere. În cazul în care înscrierea în vederea vaccinării este
responsabilitatea
unei persoane care deține calitatea de mandatar pentru probleme de natură medicală sau
de reprezentant al unei persoane majore,
înscrierea în vederea vaccinării trebuie stabilită cu, respectiv efectuată de această persoană.

Cum pot proceda dacă toate liniile telefonice pentru înscriere sunt ocupate?
Încercați din nou mai târziu. Preconizăm că se vor efectua foarte multe apeluri
și vom încerca să preluăm solicitările dumneavoastră cât mai repede posibil. Momentul
apelului, respectiv al înscrierii dumneavoastră nu influențează data vaccinării.
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Înscrieți-vă pentru vaccinare numai dacă faceți parte din categoria de persoane eligibile. În
prezent, persoanele eligibile sunt toți cetățenii de peste 80 de ani cu domiciliul în Graz.
Este nevoie să mă înscriu dacă sunt deja înscris/ă pentru vaccinare la medicul de familie?
Da, vă rugăm să vă înregistrați și în acest caz. Numai în baza înscrierii vă putem garanta
că veți beneficia de vaccin.

Când și unde mă voi vaccina?
Din păcate, poate dura un timp până când veți primi vaccinul. Imediat ce vaccinul este
disponibil, veți fi contactat/ă din nou și veți primi toate informațiile referitoare la data și
locul vaccinării.
Vaccinarea se va efectua atât în centrele de vaccinare urbane, cât și în cadrul unor cabinete
medicale.
Sunt imobilizat/ă și nu mă pot deplasa la centrul de vaccinare.
Trebuie să mă înscriu și în acest caz?
Da, vă rugăm să vă înscrieți și în acest caz. Veți fi informat/ă cu privire la posibilitatea
vaccinării la domiciliu.

Aceste informații sunt disponibile și în alte limbi?
Da, aceste informații sunt disponibile online și în limba engleză, sârbo-croată, română și
turcă la adresa www.graz.at/corona-sprachen
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