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Oricine are reședința în Spania poate primi vaccinul 
împotriva COVID-19, inclusiv cei aflați într-o situație 
administrativă neregulată. Procedura pentru ca aceste 
persoane să primească vaccinul poate fi diferită în fie-
care comunitate autonomă a statului. Dacă vă aflați în 
această situație și aveți îndoieli cu privire la modul de 
a accede la vaccinare împotriva COVID-19, puteți apela 
numărul de telefon cu informații din comunitatea dvs. 
autonomă pentru a explica cum să procedați.

Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în Spania stabilește că orice 
persoană care are reședința în această țară poate primi vaccinul, indi-
ferent de statutul său administrativ. Comunitățile autonome au instituit 
proceduri pentru a încerca să ajungă la toți acei oameni care se află în 
afara sistemului de sănătate pentru că nu sunt înregistrați sau pentru că 
nu au un card de sănătate.

Printre procedurile de  acces la vaccinare împotriva COVID-19 instituite 
de comunitățile autonome, acestea includ:

-  Linii telefonice, astfel încât persoanele care nu au card de sănătate să
   se poată informa asupra vaccinării. 

-  Solicitarea vaccinării la un centru de sănătate prezentând un 
   document de identificare.

-  Solicitarea vaccinării la un centru de sănătate prezentând un certificat
   de înregistrare.

-  Solicitarea vaccinării la un centru de sănătate sau printr-un ONG
   intermediar.

-  Solicitarea colaborării de ONG-uri pentru a furniza datele persoanelor
   cărora dau atenţie, pentru ca sistemul de sănătate să le poată localiza 
   și vaccina.

Dacă nu aveți acces la asistență medicală în Spania și nu ați primit încă 
vaccinul împotriva COVID-19 și doriți să vă vaccinați, nu ezitați să mergeți 
la centrul de sănătate cel mai apropiat de locuinţa dvs. sau la un ONG din 
apropiere, astfel încât să vă poate ghida și să vă poată ajuta.

Faptul de a nu avea un card de sănătate sau de a vă afla într-o situație 
administrativă neregulată nu ar trebui să fie o barieră în calea accesului 
la vaccinare.  
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VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID-19 LA PERSOANELE  
FĂRĂ ACCES LA ASISTENȚĂ MEDICALĂ

andaavac.easp@junta 

www.saludinforma.es/portalsi/vacunacion-covid

984 016 114

900 112 061

www.scsalud.es/coronavirus-vacunas-ciudadanos

925 248 367

900 222 000

112, 061 y 012

900 720 692

900 102 112 

www.covid19melilla.es

948 290 290

900 300 555 y 112

900 100 737

981 569 540

971 211 999

941 298 333

900 121 212  

www.osakidetza.euskadi.eus

Andalusia 

Aragon  

Asturias

Canarias  

Cantabria  

Castilia-La Mancha  

Castilia si Leon  

Catalonia 

Ceuta  

Comunitatea de Madrid 

Melilla

Navarra   

Comunitatea  Valenciana   

Extremadura  

Galicia  

Insule Baleare 

La Rioja  

Murcia   

Ţara Vască

INFORMAŢII ASUPRA VACCINĂRII DE COVID-19  
PE COMUNITĂŢI AUTONOME


