
Vacina contra o coronavírus
As vacinas protegem contra o 
coronavírus. Assim, mesmo se você 
contrair o vírus, a chance de ficar muito 
doente é muito menor. Além disso, 
você também protege sua família, seus 
amigos e as pessoas por sua volta.

Quanto mais pessoas receberem 
a vacina, menos pessoas ficarão 
doentes. Se você receber a vacina, 
a chance de ficar muito doente com 
o coronavírus é muito pequena.

É você quem decide se deve receber 
a vacina ou não. A vacina não é 
obrigatória para ninguém. A vacina 
é grátis. Todo mundo tem direito a 
uma vacina, mesmo que você não 
tenha um número fiscal [BSN].

As regras sobre vacinas são muito 
exigentes na Holanda. As vacinas 
foram testadas em milhares de 
pessoas. A chance de ocorrerem efeitos 
colaterais graves é muito pequena.

Portugees (Braziliaans), juli 2021



Você recebe a vacina por meio de uma 
injeção no braço. Você receberá a 
vacina da Janssen. Esta vacina é eficaz 
com apenas uma dose.

Existe muita informação circulando 
sobre as vacinas, mas nem todas 
as informações são verdadeiras. 
Informe-se bem com informações 
confiáveis para poder decidir o 
que deve fazer. 

Sabia que...
• Você pode receber a vacina anonimamente, não precisa fornecer seu nome. Se você 

não tiver um número de BSN, será criado um número de BNS anônimo para você.
• Você terá de preencher uma declaração de saúde previamente, mas isso pode ser feito 

anonimamente. Essa declaração de saúde está disponível no local da vacinação em vários 
idiomas.

• Se você estiver grávida, deve comunicar isso previamente. A vacina da Janssen não é indicada 
para grávidas, mas outras vacinas são. 

• Se você tiver quaisquer questões médicas, fale com o médico presente no local da vacinação.

Não tenha medo, você pode tomar a vacina com segurança
• A polícia não faz fiscalizações nos locais de vacinação. 
• Você não será preso. Não há contato com o IND nem com a polícia (nem no local de 

vacinação, nem por meio do sistema de dados).

Leia também
• www.coronavaccinatie.nl
• helpfulinformation.redcross.nl/covid-vaccinations
• www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/dutch-vaccination-programme
• www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/documenten/

brochures/2021/06/25/flyer-janssen-vaccin
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