Os factos mais importantes sobre a vacinação Corona
À medida que os meses de outono e inverno se aproximam, vale a pena todos serem vacinados nos estaleiros
contra o Corona. Só assim vamos conseguir passar juntos, em segurança, a estação fria. Apresentamos aqui
uma panorâmica geral retirada das fichas informativas do Departamento Federal de Saúde Pública BAG
relativamente aos pontos mais importantes sobre vacinação para o setor da construção.
 Protege a sua própria saúde e a saúde de toda a equipa no estaleiro.
 Permite que o estaleiro funcione com a implementação do menor número possível de medidas de proteção
demoradas e inconvenientes.
 O tempo necessário para se vacinar é muito diminuto. Necessita de duas consultas de vacinação de
apenas 15 minutos cada, com um intervalo de quatro semanas. Existem também inúmeras oportunidades
de vacinação na nossa região - mesmo ao fim-de-semana.
 A vacinação fortalece o seu sistema imunológico. Ajuda o seu corpo a lutar contra o vírus. O risco de
contrair Covid-19 se estiver infetado torna-se muito reduzido.
 Não contrai Covid-19 através da vacinação. Não existem quaisquer vírus Corona nas vacinas.
 Pode haver efeitos secundários com qualquer vacina: o local da inoculação no braço poderá apresentar
vermelhidão, dor ou inchaço / poderá ocorrer dor de cabeça / cansaço / dores musculares e articulares /
febre ligeira. Na maioria dos casos, os efeitos secundários são ligeiros e passam rapidamente.
 A vacinação protege-o de ficar doente durante pelo menos 12 meses.
 Algumas pessoas podem contrair o Covid-19 apesar de estarem vacinadas. Contudo, se estiver
vacinado/a, a hipótese de não ficar gravemente doente é muito maior.
 A vacinação também faz sentido se já esteve infetado com o vírus Corona. Neste caso, basta uma
marcação de consulta para uma dose da vacina. Assim, ficará mais protegido e durante mais tempo.
 Se tiver a sua vacinação completa, poderá abdicar de manter distância social junto de outras pessoas que
também tenham a vacinação completa, quer no local de trabalho, quer em encontros privados.
 Se tiver a sua vacinação completa, terá automaticamente direito a um certificado Covid e, por conseguinte,
terá muito menos restrições em atividades de lazer dentro do país e nas viagens ao estrangeiro.
 A vacinação é gratuita para si. Não é necessário apresentar qualquer cartão de beneficiário de seguro de
saúde para ser vacinado gratuitamente na Suíça.

