
Vaccinurile anti-COVID  – Administrarea 
vaccinului 

Cum se desfășoară       
vaccinarea propriu-zisă? 

Février 2021 

Centre de 
vaccination 

vaccination 

Unde vă puteți vaccina? 

Vă puteți vaccina la un centru de vaccinare sau 
puteți solicita să fiți vaccinat/-ă de către o echipă 
mobilă. 
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Înscrieți-vă la un centru de vaccinare 

din apropiere: 
• La telefon: 0 800 009 110 (apel gratuit)

• Online: www.sante.fr

• Puteți primi informații de la medicul

dumneavoastră, de la farmacist sau de la

primărie.

Informații practice 

Vaccinul este gratuit pentru toată lumea. 

Păstrați documentul cu denumirea 
vaccinului (pentru a vă asigura că vi se 

administrează 2 injecții din același 

vaccin). 

Trebuie să aveți cardul de asigurări de 

sănătate (carte vitale) la dumneavoastră. 

Vă veți putea vaccina și dacă nu dețineți 

un astfel de card. 

http://www.sante.fr/
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Înainte de vaccinare 

În timpul programării la vaccin, cadrul medical 

va verifica dacă acesta este indicat pentru 

dumneavoastră. 

? 
Cadrul medical vă va răspunde la întrebări și vă 

va solicita acordul pentru a fi vaccinat: puteți să 

consimțiți sau să refuzați. 

Vaccinul 

Pentru a fi complet protejat, trebuie să vi 

se administreze 2 injecții la distanță de 

câteva săptămâni. 

După vaccinare 

Există foarte puține efecte secundare asociate 
vaccinului. Timp de o zi sau două, puteți simți 
durere la nivelul brațului, puteți avea dureri de 
cap sau febră. 

Dacă aveți întrebări 
suplimentare, adresați-vă unui 
cadru medical,  unui asistent 
social, primăriei, sau faceți clic pe: 

Pentru a vă vaccina, 
sunați la: 

0 800 009 110
(apel grauit)  

Sau faceți clic pe: www.sante.fr 
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