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CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO CANTÃO DE AARGAU
Vacinação COVID-19

1. Inscrição para a vacinação contra a Covid-19
Antes de se inscrever, não se esqueça de ler na totalidade as seguintes explicações.
As pessoas com menos de 65 anos de idade com condições pré-existentes de maior risco requerem
um certificado médico no momento da vacinação.
Desde 7 de maio, todas as pessoas com 16 anos de idade ou mais no Cantão de Aargau têm
recebido marcações de vacinação. Aqueles que se inscreverem primeiro receberão primeiro uma
marcação. Os seguintes grupos continuam a ter prioridade:
• Pessoas com mais de 65 anos de idade
• Pessoas com condições pré-existentes de maior risco (exigência de certificado)
• Funcionários do setor da saúde e no setor da assistência social (é necessária confirmação do
empregador)
Outros grupos anteriormente priorizados deixarão de receber marcações de vacinação priorizadas.
Estes incluem pessoas com condições pré-existentes sem maior risco ou familiares de pessoas em
risco particular.
Se vive fora do Cantão de Aargau, não poderá ser vacinado no Cantão de Aargau. Uma exceção a
esta regra são os funcionários dos serviços de saúde e do setor de assistência social que trabalham
no Cantão de Aargau.
Inscreva-se aqui para uma marcação de vacinação, independentemente da sua idade ou de
qualquer condição pré-existente. Assim que uma marcação de vacinação estiver disponível para si,
receberá um SMS com a marcação. Se não puder comparecer, pode cancelar a sua marcação e
inscrever-se para uma nova marcação. Neste momento não é possível escolher a data de
vacinação.
Não é possível escolher a vacina que será administrada.
Pode encontrar uma visão geral com links para os centros de vacinação, incluindo mapas, em
www.ag.ch/coronavirus-impfung.
1.1 Registo
Aqui, pode aceder ao formulário de registo para a vacinação Covid-19.
► Para o registo.

1.2 Não tem telemóvel?
Se não tiver o seu próprio telemóvel, também pode receber o SMS da sua data no telemóvel de um
membro da família, de uma pessoa de confiança ou de um cuidador.
1.3 Sem acesso à Internet e sem telemóvel?
As pessoas sem acesso à Internet ou sem telemóvel podem receber apoio no registo de datas nas
farmácias do cantão de Aargau. Para isso, necessita apenas de um número de telefone fixo.
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