VAŽNE INFORMACIJE O
PRIJAVI ZA CIJEPLJENJE I O CIJEPLJENJU
Koliko košta cijepljenje?
Za Vas je cijepljenje besplatno.

Gdje mogu dobiti daljnje medicinske informacije ili postaviti pitanja?
Opće informacije možete dobiti na stranici www.sozialministerium.at ili na broju službe za
korisnike AGES-a 0800/555 621. Na individualna pitanja rado će Vam odgovoriti i Vaš liječnik
ili liječnica obiteljske medicine.
Prije termina za cijepljenje dobit ćete Upitnik s informacijama. Na licu mjesta možete
razgovarati s liječnicom ili liječnikom.

Koji su podaci potrebni prilikom prijave?
U priloženom upitniku dobit ćete informacije o podacima koji su nam potrebni za prijavu
cijepljenja. Molimo Vas da pripremite ove podatke za svoju prijavu.
Savezna pokrajina Štajerska treba Vašu suglasnost za daljnje korištenje odn. obradu Vaših
podataka. Iste se obrađuju isključivo u smislu važećih odredbi o zaštiti podataka. Detalje o
tome naći ćete u priloženoj Izjavi o zaštiti podataka.

Tko mi može pružiti podršku prilikom prijave?
Vi, naravno, možete zamoliti osobu svog povjerenja za pomoć prilikom prijave. Ako prijava
cijepljenja spada u područje nadležnosti opunomoćenog skrbnika ili opunomoćene skrbnice
odnosno zastupnika odrasle osobe, prijava za cijepljenje se mora dogovoriti odn. izvršiti s
tom osobom.

Što mogu učiniti, ako su zauzete sve linije za telefonsku prijavu?
Pokušajte kasnije još jednom. Očekujemo mnogo poziva i nastojimo što je moguće brže
preuzeti Vaše prijave. Trenutak Vašeg poziva, odn. Vaše prijave ne odlučuje o terminu
cijepljenja.
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Molimo Vas da se prijavite za cijepljenje samo onda, ako pripadate u skupinu ljudi koji imaju
pravo na to. Najprije su na redu sve građanke i građani stariji od 80 godina koji imaju stalno
prebivalište u Grazu.
Je li potrebna prijava, ako sam se već prijavio/-la svom liječniku obiteljske medicine?
Da, prijavite se unatoč toga. Samo s prijavom možemo Vam osigurati cjepivo.

Gdje i kada ću se cijepiti?
Do Vašeg cijepljenja, nažalost, može još potrajati neko vrijeme. Čim cjepivo bude na
raspolaganju, ponovo ćemo Vas kontaktirati i dobit ćete sve potrebne informacije o
vremenu i mjestu cijepljenja.
Cijepljenja će se obavljati kako na gradskim punktovima za cijepljenje kao i u liječničkim
ordinacijama.

Nisam pokretan/-na i stoga ne mogu doći do punkta za cijepljenje.
Trebam li se prijaviti unatoč toga?
Da, prijavite se kod nas unatoč toga. Posebno ćemo Vas obavijestiti o mogućem terminu
cijepljenja kod kuće.

Postoje li ove informacije i na drugim jezicima?
Da, ove informacije naći ćete online na engleskom, bosanskom/hrvatskom/srpskom,
rumunjskom i turskom jeziku na stranici www.graz.at/corona-sprachen
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