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PORTUGUÉS

A VACINAÇÃO CONTRA A
COVID-19 NO CASO DE
PESSOAS QUE NÃO TÊM
ACESSO A CUIDADOS
DE SAÚDE
VACUNA
COVID-19

Qualquer pessoa que resida em Espanha pode receber
a vacina contra a COVID-19, incluidas aquelas numa
situação administrativa irregular. O procedimento para
que estas pessoas tomem a vacina pode ser diferente em cada comunidade autónoma do Estado. Caso te
encontres nesta situação e tenhas dúvidas sobre como
aceder à vacina contra a COVID-19, podes ligar para
o número de telefone informativo da tua comunidade autónoma para que te expliquem como deves
proceder.
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A estratégia de vacinação contra a COVID-19 em Espanha estabelece que
qualquer pessoa residente neste país pode receber a vacina, independentemente da sua situação administrativa. As comunidades autónomas
puseram em vigor procedimentos para tentar chegar a todas aquelas
pessoas que estiverem fora do sistema de saúde por não estarem registadas ou por não terem o cartão de beneficiário de cuidados de saúde.
Entre os procedimentos de acesso à vacina contra a COVID-19 em vigor
pelas comunidades autónomas, encontram-se:
- Linhas de telefone para que as pessoas que não tiverem cartão
de beneficiário de cuidados de saúde se possam informar sobre a
vacinação.
- A solicitação da vacina num centro de saúde apresentando um
documento de identificação.
- A solicitação da vacina num centro de saúde mediante a
apresentação de um registo de residência..
- A solicitação da vacina num centro de saúde ou através de uma ONG
intermediária.
- Pedir a colaboração das ONG para que facilitem os dados das
pessoas que atenderem para que assim o sistema de saúde as possa
localizar e vacinar.
Se não tiveres acesso ao sistema de saúde público em Espanha e ainda
não tiveres recebido a vacina contra a COVID-19 e o quiseres fazer, não
hesites em dirigir-te ao centro de saúde mais próximo da tua residência
ou a alguma ONG próxima de ti para que te orientem e ajudem.
O facto de não teres cartão de beneficiário de cuidados de saúde ou
de estares numa situação administrativa irregular não deveria ser uma
barreira para aceder à vacinação.
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A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO CASO DE PESSOAS
QUE NÃO TÊM ACESSO A CUIDADOS DE SAÚDE

INFORMAÇÃO SOBRE A VACINA CONTRA A COVID-19
POR COMUNIDADE AUTÓNOMA
Andaluzia

andaavac.easp@junta

Aragão

www.saludinforma.es/portalsi/vacunacion-covid

Asturias

984 016 114

Canárias

900 112 061

Cantábria

www.scsalud.es/coronavirus-vacunas-ciudadanos

Castela-Mancha

925 248 367

Castela e Leão

900 222 000

Catalunha

112, 061 y 012

Ceuta

900 720 692

Comunidade de Madrid

900 102 112

Melilha

www.covid19melilla.es

Navarra 		

948 290 290

Comunidade de Valenciana

900 300 555 y 112

Estremadura

900 100 737

Galiza

981 569 540

Ishas Baleares

971 211 999

La Rioja		

941 298 333

Múrcia 		

900 121 212

País Basco

www.osakidetza.euskadi.eus
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