
Subiect: Acord privind vaccinarea anti Covid-19 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

This e-mail explains how to make a vaccination appointment in Polish, Bulgarian, 

Romanian, English and Spanish.  

Limba: Română 

Stimate domn/Stimată doamnă, 

Primiți acest e-mail deoarece sunteți înregistrat(ă) în Olanda. Ne-ați dat permisiunea să 

vă trimitem un e-mail în caz de urgență sau criză. Acesta este acum cazul în această 

pandemie de coronavirus. 

Puteți face o programare la GGD (Serviciul de Sănătate Publică) pentru vaccinarea anti 

Covid-19 dacă v-ați născut în anul: 

• 1955 sau mai devreme 

• 1961-1965 

Veți alege personal dacă doriți vaccinarea. Este gratuit şi nu aveți nevoie de asigurare de 

sănătate.  

Dacă ați primit deja un vaccin anti Covid-19, puteți șterge acest e-mail.  

Anul naşterii dvs. nu se află în listă? Atunci rândul dvs. va veni mai târziu (vezi link-ul). 

Veți primi noi e-mailuri despre acest lucru .(Excepție: v-ați născut între anii 1956-1960? 

Atunci puteți face o programare la medicul de familie) 

Puteți face o programare pentru vaccinare anti-covid la GGD. Există două 

moduri pentru a face acest lucru: 

1. Prin telefon (orele 8.00 – 20.00) 

- Căutați burgerservicenummer (BSN) dvs. 

Acesta se găsește pe fluturașul dvs. de 

salariu. 

- Apelați 0800 7070 (costuri telefonice 

normale, NL/EN). 

- Răspundeți la întrebări referitor la 

sănătatea dvs. 

- Stabiliți o dată şi o oră. 

- Veți primi un e-mail cu programarea sau 

notați programarea dacă nu aveți un 

computer. 

2. Prin computer (24 de ore pe zi) 

- Accesaţi:  

www.coronavaccinatie-afspraak.nl 

- Conectați-vă cu DigiD  

- Răspundeți la întrebări referitor la 

sănătatea dvs. 

- Alegeţi un loc, o dată şi o oră. 

- Veți primi un e-mail cu programarea. 

  

Faceți o programare imediat pentru a ști deja de azi când e rândul dvs. Dacă vă simţiţi 

rău sau sunteţi supus(ă) unei intervenţii chirurgicale în decurs de 2 zile, trebuie să 

aşteptaţi să vă faceţi o programare până când vă veţi simţi din nou mai bine.  

Nu reușiți să faceți o programare? Atunci întrebați dacă serviciul dvs. de sănătate și 

securitate la locul de muncă sau angajatorul vă poate ajuta să faceți o programare. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-tegen-het-coronavirus/volgorde-vaccinatie-voor-mensen-die-niet-in-de-zorg-werken
http://www.coronavaccinatie-afspraak.nl/


Câte vaccinuri?  

Veți primi una sau două doze. Acest lucru depinde de tipul de vaccin pe care îl primiți. 

Dacă faceţi programarea, vi se va face imediat o programare pentru prima şi a doua 

vaccinare.  

Ați avut coronavirus? Atunci veți primi o singură doză. Vă rugăm să menționați acest 

lucru atunci când faceți programarea. 

Important pentru programare 

• Aduceți burgerservicenummer (BSN) 

• Este preferabil să veniți neînsoțiți. Dacă aveți nevoie de ajutor, poţi aduce pe 

cineva cu dvs.  

• Nu vă puteți asigura transportul sau să veniți cu transportul public? Atunci 

contactați serviciul sau angajatorul de sănătate și securitate în muncă sau GGD la 

numărul național de telefon 0800-1351.  

 

Informaţii suplimentare? 

La www.coronavaccinatie.nl/translations puteți citi mai multe despre vaccinare, 

declarația de sănătate și cum să vă înregistrați datele. De asemenea, puteți apela 0800-

1351 (costuri normale de apelare, NL/EN) pentru mai multe informații. 

 

Cu stimă, 

 

Secretarul de stat pentru afaceri interne și relațiile regatului, 

drs. R.W. Knops 

Notă: Dacă ați primit acest e-mail și doriți să fiți pe această listă de discuții, vă rugăm să 

trimiteți un e-mail la această adresă de e-mail 

Nu mai doriți să primiți e-mailuri? Atunci vă puteți dezabona prin intermediul acestui 

formular de contact.  

http://www.coronavaccinatie.nl/translations
mailto:info@rvig.nl
http://www.government.nl/unsubribe-RNI.htm
https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/registratie-niet-ingezetenen/inschrijven-in-de-rni/contact-rni-gemeente

