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16 de agosto de 2021 

Vacinação Covid-19 para jovens com 12 anos ou mais nas escolas secundárias de Aargau 

Ex.mos Senhores e Senhoras, 

No final de junho, informámos que os jovens com 12 anos ou mais poderiam ser vacinados contra a 

Covid-19 nos centros de vacinação dos hospitais cantonais de Aarau AG e de Baden AG. Esta 

possibilidade continua disponível. 

A partir do final de agosto de 2021, os jovens poderão também ser vacinados particularmente em 

vários consultórios de pediatria e de médicos de família. Se pretender beneficiar desta oferta, o 

melhor é contactar diretamente o consultório do pediatra ou do médico de família do(a) seu(sua) 

filho(a) e perguntar se realizam vacinações. A partir do final de agosto, a vacinação dos jovens é 

possível em todos os centros de vacinação. Isto está relacionado com a aprovação da vacina 

Moderna para este grupo etário. 

A partir de setembro, o cantão de Aargau realizará também a vacinação escolar Covid-19 nas 

escolas secundárias de Aargau. As datas exatas da vacinação da escola da sua filha/do seu filho 

ser-lhe-ão comunicadas diretamente pela escola.  

Desde que, você como Encarregado de Educação e o(a) seu(sua) filho(a) concordem, e não existam 

restrições sanitárias graves, as vacinas Covid-19 podem ser administradas na escola pelas equipas 

móveis da campanha de vacinação de Aargau.  

Os jovens devem entregar na escola os seguintes documentos para a vacinação: 

 Formulário de consentimento informado assinado (receberá da escola o formulário em tempo 

útil). 

 Cartão de seguro de saúde  

 CC/passaporte/bilhete de identidade estrangeiro 

 Livro de vacinação, se a vacina Covid-19 tiver de ser registada no mesmo. 
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Para mais informações sobre a vacinação Covid-19, consulte os seguintes links:  

• Cantão de Aargau: Vacinação contra o Coronavírus 

• Gabinete Federal de Saúde - BAG: Folheto para os jovens 

• Gabinete Federal de Saúde - BAG: Vacinação contra o Coronavírus 

• Swissmedic: Vídeos explicativos 

• Cantão de Aargau: Vídeo sobre a vacinação Covid-19 

Com os melhores cumprimentos 

Andreas Obrecht 

Gestor do programa Covid-19 

PD Dr. Christoph Fux                      Dr. Andrée Friedl 

Infeciologia                                      Infeciologia  

 

 

 

https://www.ag.ch/de/themen_1/coronavirus_2/10_coronavirus_impfung/coronavirus_impfung.jsp
https://www.ag.ch/de/themen_1/coronavirus_2/10_coronavirus_impfung/coronavirus_impfung.jsp
https://bag-coronavirus.ch/downloads/informationsmaterial-zum-thema-impfung-fuer-jugendliche-ab-12-jahren-merkblatt/
https://bag-coronavirus.ch/downloads/informationsmaterial-zum-thema-impfung-fuer-jugendliche-ab-12-jahren-merkblatt/
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/impfen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/impfen.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/ueber-uns/publikationen/video.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/ueber-uns/publikationen/video.html
https://www.youtube.com/watch?v=mM3BoeB2_wk
https://www.youtube.com/watch?v=mM3BoeB2_wk

