Informativo sobre a vacina contra Covid-19
A todos os habitantes do cantão de Schaffhausen
Por favor vacinem-se !
Deste modo os senhores se protegem a si e a suas familias contra um adoecimento
mais grave com esta doença.
A pandemia provocada pelo Coronavirus alastrou-se de modo muito forte na Suiça e muitas
pessoas adoecem gravemente. Por sorte existem vacinas que nos protegem contra esta
doença. Para a vacinação completa é necessário tomar duas doses num intervalo de quatro
semanas. Depois de tomadas as duas doses, as pessoas adquirem uma boa proteção,
também contra a variante mais comum, chamada Delta.
A vacina tem boa tolerância. Algumas reações (braço dolorido no local da vacina, dor-decabeça, febre) são normais e bem toleradas, e têm curta duração. E estas reações são
muito mais fracas, do que se a pessoa adoeçe com Covid-19 por causa do Coronavirus.
Não se tem conhecimento até agora, e também não se prevê a ocorrência de efeitos tardios
da vacinação.
Todos nós gostaríamos de finalmente superar resta pandemia e voltar às nossas vidas
normais. Para que isto ocorra necessitamos da vacina.
Esta vacina é gratuita. O certificado de vacinação facilita as viagens para o exterior e
garante o ingresso para muitos eventos.
Aguardamos ansiosamente sua visita no centro de vacinação «Charlottenfels Impfzentrum».
O procedimento de vacinação é muito simples e sem burocracia. Todos podem vir ao centro
de vacinação com ou sem hora marcada.
Saudações cordias
Sua equipe de vacinação contra Covid-19
Como proceder para me vacinar ?
Por favor traga um documento pessoal e seu cartão do seguro-saúde
(Krankenkassenkarte)
Vacinação sem hora marcada:
Simplesmente compareça nos horarios abaixo ao centro de vacinação (walk-in) :
- Segunda-feira das 17 às 20 horas
- Terça-feira das 17 às 20 horas
- Sexta-feira das 14 às 20 horas
- Sábado das 9 às 13 horas
Inscrição para marcar hora pode ser feita pelo telefone 052 632 65 57
A escolha de horarios disponíveis pode ser feita pela internet no site: www.sh.ch/corona
Deste modo é possível marcar-se individualmente data e horário para a primeira e a
segunda dose da vacina, de acordo com os horarios disponíveis.
Também sabendo que a vacina protege bem contra a doença, é muito importante todos
continuarmos a seguir as regras de higiene e comportamento no combate ao virus.

