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Migranții, romii și refugiații pot avea nevoi suplimentare legate de imunizare în
comparație cu comunitatea gazdă. De multe ori, condițiile lor de viață îi expun la
un risc crescut de expunere la boli transmisibile.

Vizitele din ușă în ușă și medicina stradală sunt disponibile în mod regulat pentru
cei vulnerabili.

Convingerile dumneavoastră culturale și religioase vor fi respectate. Un mediator
sau un interpret poate fi disponibil pentru a vă face să vă simțiți mai confortabil
oferindu-vă informații în propria dumneavoastră limbă.

Vaccinarea este o prioritate pentru toți migranții, romii și refugiații după sosirea în
țara gazdă sau reinstalare.

Toate grupele de vârstă ar trebui să primească vaccinare de recuperare.

Unde ma pot vaccina?

Întrebați medicul de familie sau alți profesioniști din domeniul sănătății sau
căutați informații pe site-urile web oficiale ale țării gazdă.

Pentru a vă înregistra pentru vaccinul împotriva COVID-19, aveți nevoie de un
număr de securitate socială. Acest lucru este necesar, indiferent dacă îl rezervați
online, la centrele de servicii pentru cetățeni sau la farmacii. Cetățenii UE și
refugiații pot accesa un număr temporar de securitate socială. Pentru migranții
fără acte din unele țări, un astfel de număr este, de asemenea, disponibil.

 

Cerințe curente de 

vaccinare (CDC) 

• oreion 

• Rujeola 

•Rubeolă 

• Tetanus și difterie 

• Boala meningococică 

• Boala pneumococică 

• tip B 

• Rotavirus 

• Varicela 

•Hepatita A 

•Hepatita B 

• Pertussis 

• Poliomielita 

• Gripa 

sezonierăhttps://www.cdc.gov/im

migrantrefugeehealth/laws-

regs/vaccination-immigration/revised-

vaccination-immigration-faq.html 

Puteți avea 

încredere în 

sistemul de 

sănătate 

Nimeni nu este în 

siguranță până nu este 

toată lumea 
https://assembly.coe.int/LifeRay/SOC/P

df/DocsAndDecs/2021/AS-SOC-2021-

54-EN.pd 
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