
 
 

Informații pentru dvs., despre vaccinarea împotriva Covid-19 

 

Stimate domn/stimată doamnă xxx, 

În Țările de Jos, campania de vaccinare împotriva Covid-19 este în plină desfășurare. Și dvs. sunteți 

eligibil pentru a vă vaccina împotriva coronavirusului, dacă sunteți de peste 4 săptămâni în Țările de 

Jos. Vă explicăm modalitatea în care autoritățile olandeze vă vor trimite o invitație la vaccinare. 

Invitația o veți primi în funcție de înregistrarea dvs. la sosirea în Țările de Jos.  

 

Înregistrarea în Registrul de evidență a populației (BRP): primiți o invitație 

Sunteți înregistrat în Registrul de evidență a populației (BRP)? Atunci veți primi pe adresa de 

domiciliu o invitație de la Institutul public pentru sănătatea populației și mediu (RIVM) în momentul 

în care grupa dvs. de vârstă a ajuns la rând la vaccinare. 

 

Înregistrarea în Registrul de evidență a nerezidenților (RNI) cu adresă de email: primiți un 

email 

Sunteți înregistrat în Registrul de evidență a nerezidenților (RNI) și le-ați transmis adresa de email? 

Atunci autoritățile vor trimite un buletin informativ digital, în mai multe limbi. În acest buletin 

informativ găsiți datele în care vă puteți face programare (pe baza anului nașterii dvs.) și modul în 

care puteți face acest lucru. 

 

Înregistrare în RNI fără adresă de e-mail: puteți suna la Direcția de sănătate publică (GGD). 

În momentul în care grupa dvs. de vârstă a ajuns la rând, vă puteți programa la numărul de telefon 

național al GGD: 0800 – 7070. Puteţi suna între orele 8.00 şi 20.00. Trebuie să aveți la îndemână 

codul numeric personal alocat dvs. în Țările de Jos (BSN). Pe website-ul rijksoverheid găsiți grupele de 

vârstă care au ajuns la rând. Dacă aveți deja un DigiD, vă puteți face programare online.  

 

Mai multe informații despre Covid-19 

Autoritățile au pus la dispoziție informații despre Covid-19 și vaccinare pe corona.steffie.nl. Puteți citi 

aceste informații în mai multe limbi. Pe workinnl.nl găsiți informații generale legate de Covid-19. 

Sperăm că este clar pentru dvs. la ce vă puteți aștepta în legătura cu vaccinarea împotriva Covid-19. 

Vă dorim în continuare spor la muncă în Țările de Jos și multă sănătate! 

Cu stimă, 

HollandZorg 

Frank Johnsen 

Director clienți 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/prikuitnodiging-en-afspraak
https://corona.steffie.nl/ro/#!/ro
https://workinnl.nl/ro/teme/covid-19+ro/default.aspx

