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Mais informações em alemão e inglês abaixo 
zh.ch/coronaimpfung.

Pessoas a partir de 5 anos podem 
se vacinar gratuitamente, caso
– não tenham febre ou qualquer outro sintoma 
 da COVID-19;
– não tenham alergia a um componente 
 da vacina (PEG);
– não estiverem em isolação ou quarentena.

Pessoas portadoras de alergias, com reações 
fortes no passado, pessoas com imunos- 
supressão grave e mulheres grávidas nas  
primeiras doze semanas, devem consultar seu 
médico ou sua médica antes da vacinação. Se 
sofrer de alergia a um dos componentes da  
vacina, necessecitará de um atestado médico 
para se vacinar num centro de vacinação.  
Mulheres grávidas necessitam de um atestado 
médido para se vacinarem nas farmácias.

As vacinas aprovadas na Suíça são: Comirnaty® 
da Pfizer / BioNTech, Spikevax® da Moderna e 
Janssen® da Janssen.

Vacinação de crianças entre os 5 e 11 anos
As crianças devem comparecer acompanhadas 
por um dos responsáveis legais. A vacina foi 
produzida especialmente para as crianças.

Vacinação para adolescentes a partir de  
12 anos de idade
Adolescentes entre 12 e 15 anos de idade 
devem comparecer acompanhados por um dos 
responsáveis legais ou trazer uma declaração 
de consentimento assinada por um deles. 
Esta pode ser obtida no seguinte site: 
zh.ch/corona-impfung. 

Adolescentes não acompanhados e sem a 
declaração de consentimento, devem dirigir-se 
ao Hospital Infantil de Zurique.

Vacinação de reforço a partir dos 12 anos 
de idade
Recomenda-se a vacinação de reforço a partir 
de 4 meses após uma vacinação completa (imu-
nização básica) para todas as pessoas a partir 
de 12 anos de idade. As pessoas que receberam 
a imunização básica no cantão de Zurique, serão 
contactadas pela Direção da Saúde através de 
SMS ou carta para fazer um agendamento.

Para mais informações: zh.ch/booster.

Procedimento
Todas as pessoas residentes no cantão de 
Zurique, a partir de 5 anos de idade, podem 
inscrever-se no programa de vacinação 
cantonal e fazer agendamentos para sua 
vacinação: zh.vacme.ch/start. 

Para ajudar-lhe no agendamento está disponível 
a linha direta de vacinação 0848 33 66 11
(custo máximo no território nacional 0.08 francos 
por minuto). 

Linha direta em português: +41 44 244 54 43

Para mais informações: zh.ch/corona-hotline.

Informações necessárias
Dados pessoais (análogos aos do passaporte e 
da carteira de identidade) e cartão do seguro de 
saúde.

Locais de vacinação
Centros de vacinação: Todas as informações 
e locais podem ser encontrados em 
zh.ch/impforte.
Farmácias: Pessoas com 16 anos ou mais po-
dem ser vacinadas nas farmácias selecionadas.
Bondes destinados à vacinação: Informe-
se em zh.ch/impftram sobre todos os locais. 
A vacinação é possível a partir de 12 anos de 
idade.
Consultórios médicos: Contacte diretamente 
o seu medico.
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