Centrul de vaccinare drive through*
Vaccin Pﬁzer
Era Shopping Park
Calea Aradului 62, Oradea
Luni - Duminică
08.00 - 20.00
*nu este nevoie de programare în platforma națională RoVaccinare

Cum să te pregătești
înainte de vaccinarea la
noul centru drive through?
• Asigură-te că ai asupra ta actul de identitate.
• Pentru a scurta timpul de așteptare, te rugăm să descarci și să completezi
formularul de consimțământ și chestionarul triaj vaccinare - le găsești aici.
• Asigură-te că ai asupra ta masca de protecție astfel încât gura și nasul să fie complet
acoperite în mașină.
• Te poți prezenta la rapel dacă te-ai vaccinat cu Pfizer dacă au trecut între 21 - 42 de
zile de la administrarea primei doze de vaccin.
• Nu te prezenta la vaccinare dacă:
1. Ai simptome de infecție, febră, tuse
2. Urmezi tratament cu antibiotice
3. Ai consumat băuturi alcoolice în ziua vaccinării
4. Dacă ai fost vaccinat prima doză cu alt vaccin (Astra Zeneca sau Moderna)

Pasul 1 - Triaj
Urmărește marcajele direcționale pentru a intra în perimetrul centrului de vaccinare.
Personalul medical va măsura temperatura corporală cu termometre fără contact.
Completează chestionarul de triaj vaccinare și acordul pacientului informat (dacă le ai
completate de acasă, acestea vor fi verificate de personalul medical). Declară
personalului medical dacă ai fost vaccinat cu alt produs (Astra Zeneca sau Moderna)
După validarea eligibilității de către personal, poți înainta spre zona semnalizată
pentru vaccinare.

Pasul 2 - Registratură și vaccinare
1

Urmărește marcajele pentru a intra în zona de înregistrare și vaccinare.

2
Prezintă actul de identitate pentru înregistrarea în sistemul național Rovaccinare.
Pregătește brațul pentru vaccinare, nu este nevoie să cobori din mașină, personalul medical se va ocupa de tot
și te va ghida.

Pasul 3 - zonă post
vaccinare 15 minute
Te rugăm să parchezi mașina pe
unul dintre locurile de parcare
marcate, pentru un interval de 15
minute de la administrarea
vaccinului.

Zona post vaccinare este monitorizată în permanență de medici, te rugăm
să le comunici acestora orice disconfort sau reacție pe care o simți după
administrarea vaccinului.
După vaccinare ți se va înmâna adeverința și ți se va comunica data și ora
pentru rapel.
Urmărește marcajele spre ieșirea din perimetrul centrului de vaccinare
drive through.

15'

Îți mulțumim pentru ca ai ales să te protejezi pe
tine și pe cei dragi prin cea mai sigură metodă
de stopare a pandemiei - vaccinarea!
Informații suplimentare privind procesul de
vaccinare și răspunsuri la cele mai frecvente
întrebări poți găsi pe platforma națională de
informare cu privire la vaccinarea împotriva
COVID-19.
În cazul în care apar reacții adverse
postvaccinale, vă puteți adresa medicului de
familie, unei unități sanitare sau accesați
platforma online pentru raportare reacții
adverse

