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Esta carta está disponível em mais línguas. 
 
https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-19/materiel-
communication-vaccination-covid/ 

 

CONVITE PARA A VACINA COVID-19 
 
Exmo.(a) Senhor(a),  
 
De forma a garantir uma proteção máxima contra o vírus Covid-19, é recomendada a administração 
de uma vacina. Esta constitui um convite para a vacinação Covid-19. Se já estiver vacinado/a, significa 
que é elegível desde já para uma dose de reforço. Queira por favor conservar esta correspondência. 
Nela, encontrará todas as informações práticas importantes relativas à sua vacinação. A vacinação é 
voluntária e totalmente gratuita.  
 
Para onde se pode dirigir para a administração da sua dose de vacina?  
Pode dirigir-se a um dos pontos de vacinação da Região de Bruxelas-Capital. Estão visíveis num mapa 
interativo em https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/. 
Todos os pontos de vacinação estão acessíveis sem agendamento salvo no caso do Hospital Militar 
Reine Astrid. 
 
É obrigatório agendar a toma da vacina?      
A partir dos 16 anos, não é obrigatório agendar (salvo no caso do Hospital Militar Reine Astrid), mas 
se desejar ser recebido/a de imediato e evitar uma longa espera, aconselhamos que proceda ao 
agendamento. 
 
O agendamento é possível para os centros de vacinação e certas antenas com base na lista proposta 
em Bru-vax.  

 
Deve adiar o seu agendamento? 
Contacte o call center da Região de Bruxelas através do 02/214 19 19. 
 
Tem outras questões ou hesita em tomar a vacina? 
Consulte o/a seu/sua médico/a ou o/a seu/sua farmacêutico/a ou consulte www.coronavirus.brussels/fr  
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
Nathalie Noël 
Funcionária Dirigente - Serviços do Colégio Reunido - Comissão comunitária comum  

Como agendar?  

• Através da plataforma de agendamento online Bru-vax.brussels.  

• Através do nosso call center 02/214.19.19.  
Esta linha está aberta de segunda a sexta das 09h00 às 17h30 e aos sábados e domingos das 
10h00 às 17h30. 

Depois de efetuar estes procedimentos, recebe uma confirmação do seu agendamento por SMS. 
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O que deve fazer no dia do seu agendamento?  
 

• Tenha consigo o seu documento de identificação, este convite e o comprovativo de vacinação 
prévia (o seu Certificado Digital Covid ou o seu Boletim de Vacinação).  

• Preveja tempo suficiente. Tenha em conta um tempo de observação de 15 a 30 minutos depois 
da vacinação.  

• Utilize máscara.  

• Utilize roupa confortável. A vacina será administrada na parte superior do braço.  

• Venha sozinho, exceto caso precise de ajuda.  

• Não venha caso esteja doente (temperatura superior a 38 ºC).  Neste caso, remarque o seu 
agendamento. 

• Os centros de vacinação são acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida No local, terá pessoas ao 
seu dispor para o/a acompanharem, se necessário, e em vários idiomas. 

• Se testou positivo à Covid-19, pode apresentar-se à para vacinação, não antes de: 
o duas semanas após o resultado do teste positivo, se não tiver apresentado sintomas; 
o duas semanas após o desaparecimento dos sintomas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Em determinadas situações, pode ignorar esta carta:   

1. Se já lhe tiverem sido administradas todas as suas vacinas. 

2. Caso já tenha agendado a toma da vacina de reforço tendo em conta o prazo desde a sua ultima 

vacina.   De um ponto de vista médico, recomenda-se respeitar o prazo indicado entre a sua última 

vacina e a vacina de reforço. A administração de uma dose de reforço será recusada caso este prazo 

não seja respeitado. Neste caso, deve agendar novamente a toma da sua vacina.  
3. Se fizer parte, enquanto residente, de uma comunidade residencial ou de uma coletividade. A direção 

do estabelecimento tomará as medidas necessárias para que possa receber uma vacina.  

 

Para as pessoas com menos de 18 anos. Podem dirigir-se sozinhas ao centro de vacinação? 
 
Dos 5 aos 15 anos: 
Estes jovens devem ser acompanhados por um dos pais ou tutor/a quando se dirigirem ao ponto 
de vacinação.  
Consentimento parental: O consentimento parental ou do tutor/a é necessário. Concerte-se 
previamente com o outro parente/tutor/tutora caso exista uma coparentalidade, para que a 
decisão seja tomada em conjunto. 
À chegada ao centro de vacinação, será solicitado um consentimento verbal ao 
parente/tutor/tutora que acompanha ma criança. 
 
Dos 16 aos 17 anos inclusive: 

Estas pessoas podem tomar a decisão de se vacinarem. Aconselha-se que se informem junto dos 
seus pais/tutores ou tutoras ou junto do seu médico. Terão igualmente a oportunidade de colocar 
todas as questões às pessoas competente do ponto de vacinação eleito. Estas pessoas podem 
apresentar-se no ponto de vacinação sem a presença de um dos pais ou tutores.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existem vários sites Internet que propõem informações fiáveis, úteis e práticas sobre a vacinação: 
www.coronavirus.brussels - www.vaccination-info.be - www.info-coronavirus.be/fr/vaccination - 
www.jemevaccine.be.  

 
A vacinação é uma ferramenta importante no combate à Covid-19.  

 
A vacinação primária (2 primeiras doses) reduz o risco de hospitalização por Covid-19 em 70% e a 

dose de reforço em 93%. 
 
 
Os seus dados pessoais apenas foram utilizados pelas autoridades competentes e pelos gestores do presente convite para a vacinação 
no âmbito do Decreto Real de 24 de dezembro de 2020 relativamente ao registo e ao tratamento de dados relativos à vacinação contra 
a Covid-19.  
 
Comissão Comunitária comum - Rue Belliard 71, boîte 1 - 1040 Bruxelas 

Transporte gratuito para o local de administração da sua vacina.   

Pode deslocar-se gratuitamente até ao centro de vacinação de comboio, metro ou autocarro graças à STIB.  
Caso pretenda beneficiar desta iniciativa, basta indicá-lo no momento do agendamento no Bru-vax ou no call 
center.    

Informe-se também junto do seu município. Alguns municípios oferecem também um transporte gratuito para 
o centro de vacinação. 

Os seguros também propõem serviços de transporte para pessoas com mobilidade reduzida. Consulte o site do 
seu seguro para mais informações a este respeito. 

 

 

 
 

http://www.coronavirus.brussels/
http://www.vaccination-info.be/
http://www.info-coronavirus.be/fr/vaccination
http://www.jemevaccine.be/

