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ÎNREGISTRARE PENTRU VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID-19 
Sinteză de informaţii 

Doriţi să vă înregistraţi pentru vaccinarea împotriva COVID-19? Accesaţi site-ul https://corona.ooe.gv.at 
și faceţi clic pe butonul „Impftermin” (Programare pentru vaccin), apoi pe butonul „Jetzt Impftermin bu-
chen.“ (Rezervaţi programarea acum).

1. Introduceţi datele dvs. și veri� caţi-le din nou. Faceţi click pe „Weiter“ (Mai departe) pentru a � naliza 
înregistrarea.

2. Selectaţi o locaţie pentru vaccinare unde sunt disponibile programări și faceţi clic pe „Weiter“ (Mai 
departe).

3. Selectaţi ora programării care este potrivită pentru dvs. Vaccinul folosit este a� șat pentru � ecare pro-
gramare. La � nal, veri� caţi încă o dată datele dvs. personale precum adresa de email și numărul dvs. de 
telefon. 

4. Acceptaţi prelucrarea datelor dvs. conform RGPD și faceţi clic pe „Reservierung abschließen“ („Fi-
nalizare înregistrare“).

5. Aţi rezervat cu succes o programare pentru vaccinare și veţi primi o con� rmare a programării prin email 
cu toate informaţiile relevante. Poate dura ceva timp până când veţi primi con� rmarea programării 
prin email. Dacă nu primiţi niciun email, veri� caţi și � șierul de spam. De asemenea, veţi primi și � șa de 

informaţii pe care vă rugăm să o aduceţi completată și semnată la programare. (Dacă nu 
puteţi onora programarea dintr-un motiv deosebit de important, vă rugăm să o anulaţi 
neapărat folosind butonul de anulare pe care îl găsiţi în emailul de con� rmare a rezervării 
și să rezervaţi o nouă programare. Dubla programare nu este posibilă).

Vă rugăm să � ţi punctuali la programarea de vaccinare rezervată la centrul de vaccinare 
selectat (precizat în con� rmarea programării trimisă prin email) și să luaţi cu dvs. ur-
mătoarele documente:

• Act de identitate cu poză (pașaport, permis de conducere)

• Carnet de vaccinări (dacă există)

• Numărul de asigurare socială (de ex. e-card), necesar pentru completarea în carnetul de vaccinare elec-
tronic

• Fișa de informaţii (completată și semnată)

Vă rugăm să aduceţi la vaccinare și con� rmarea rezervării programării.

Informaţi medicul vaccinator de la faţa locului cu privire la toate antecedentele medicale personale și 
alergiile cunoscute. Dacă acesta există, vă rugăm să luaţi cu dvs. și carnetul de alergii.

La înregistrarea de la faţa locului se vor veri� ca datele dvs. personale și ulterior, înainte de vaccinare, are loc 
o discuţie de clari� care cu un medic. Vaccinul vi se administrează apoi în partea superioară a braţului.

Vă rugăm să așteptaţi încă aproximativ 20 de minute după vaccinare în zona de supraveghere medicală. 
Dacă apar reacţii adverse sau alergice, la faţa locului există paramedici care pot acorda rapid asistenţă med-
icală persoanelor în cauză.

Înainte să părăsiţi centrul de vaccinare, se va face menţiunea vaccinării în carnetul de vaccinuri.

Important! Respectaţi neapărat data și ora programării!
Dacă în caz excepţional nu puteţi onora programarea pe care aţi primit-o pentru vaccin, este necesar să 
anulaţi programarea prin butonul de anulare („Storno”), care apare în e-mailul de con� rmare și să alegeţi o 
programare nouă

Nu este posibil sa rezervaţi două programări simultan.

Rezervarea este posibilă numai dacă aveţi un număr de asigurare socială. În toate celelalte cazuri, program-
area poate �  solicitată prin email la buergerservice@ooe.gv.at cu speci� carea următoarelor date: prenume și 
nume, district, cod poștal, localitate, strada, data nașterii, numărul de telefon și adresa de email.
Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să le clari� caţi în prealabil cu medicul dumneavoastră de familie.

www.land-oberoesterreich.gv.at


