
 

 

Coronavírus: Informação sobre a vacinação no Cantão do Valais 

A vacinação é gratuita e voluntária. 

Quando me posso vacinar? 

- A partir dos 12 anos. 

- Se não tiver febre ou outros sintomas da Covid-19. 

- Se não tiver alergias aos componentes da vacina (PEG). Em caso de dúvida, consulte o seu 

médico. 

- Se não estiver em isolamento ou quarentena.  

- A partir do 2º trimestre para mulheres grávidas (após consentimento escrito e análise de 

benefício/risco em consulta com o seu médico). 

Como posso fazer para me vacinar? 

É igualmente possível vacinar-se com alguns médicos ou na farmácia. Para se inscrever, informe-se 

por email/telefone junto do médico ou da farmácia em causa. 

Também é possível vacinar-se nos centros de vacinação de Brig, Sion e Collombey por pedido de 

agendamento no site https://vs.covid-vaccin.ch. Antes de iniciar o processo de agendamento 

prepare o seu cartão de seguro de saúde e um telemóvel. Se não se sentir confortável com as 

ferramentas informáticas, peça ajuda a alguém de confiança ou ligue para a Hotline +41 58 433 0 

144. 

Para pessoas com mais de 16 anos, e se as disponibilidades forem suficientes, é igualmente possível 

vacinar-se sem marcação nos centros de Brig, Sion e Collombey. Dias e horários em 

https://vs.ch/coronavirus. 

Como devo fazer para vacinar crianças dos 12 aos 15 anos? 

Solicitamos aos pais que queiram inscrever os seus filhos para a vacinação a contactarem 
directamente o seu médico de família ou pediatra. Se estes não praticarem a vacinação contra a 
COVID-19, a vacinação desta faixa etária também é possível, unicamente por marcação, nos 
seguintes locais: 

 Consultório do Dr. Simon Fluri (Viège)  
 Centro de vacinação de Sion  
 Centro Pediátrico Pluridisciplinar do Chablais Valaisano (Monthey)  

Inscrições em https://vs.covid-vaccin.ch 

 Consultório do Dr. Jean-Michel Poncet (Monthey) ; inscrição por email em 
jmponcetped@hotmail.com ou por telefone através do nº 024 472 12 62 

Informações gerais COVID-19 no Valais : https://vs.ch/coronavirus                                   

Informações gerais COVID-19 na Suíça : https://ofsp-coronavirus.ch                                                            

A Hotline do Cantão do Valais em +41 58 433 0 144 responde a todas as questões ou dificuldades 

relacionadas com as inscrições nos centros de vacinação. 
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