Info vacinação Covid-19 Bruxelas (25.06.2021)
A vacinação é aberta para:
1. Pessoas com número NISS, em certos casos inclusivamente sem documento!
O número NISS é o número nacional do registro da população, do registro dos estrangeiros ou do registro de espera. O
número NISS compõe-se de 11 dígitos e começa pela data de nascimento ao revés.
Onde encontrar o número NISS?
•
•
•
•
•
•

na carteira de identidade belga
na carteira de estrangeiro ou de residência belga
na carteira isi+ (entregada pela mutualidade)
na ‘Attestation d’Immatriculation’ (carteira laranja)
na ‘Annexe 15’ (attestation de séjour temporaire)
na ‘Annexe 19’ (demande d’attestation d’enregistrement ou de carte d’identité d’étranger en qualité de ressortissant
suisse)
na ‘Annexe 19ter’ (demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne ou de
carte d’identité d’étranger en qualité de membre de la famille d’un ressortissant suisse)
na ‘Annexe 35’ (document spécial de séjour)
no pedido de regularização 9ter
na prova da Declaração Limosa
na permissão de trabalho…

•
•
•
•
•

Atenção! Já fez um pedido de asilo ou de reagrupamento familiar ou de regularização 9ter (declarado admissível) mas foi
recusado? Você também tem um número NISS que serve para a vacinação.
Atenção! O número NISS é estabelecido de maneira permanente, inclusivamente se um dos documentos acima
mencionados perdeu a validade.

2. As pessoas com número BIS, inclusivamente sem documento!
O número BIS é um número de identificação para as pessoas que não estão registradas nos registros da população, dos
estrangeiros ou de espera. O número BIS compõe-se de 11 dígitos.
Onde encontrar o número BIS?
•

na carteira AMU (aide médicale urgente)/DMH (dringende medische hulp) entregada pelo CPAS/OCMW

Outras condições atuais par ser vacinado·a:
nascido·a em 2003 ou antes e morar numa comuna de Bruxelas, ou
ter recebido um convite oficial para a vacinação, ou
ser um·a paciente de risco

•
•
•

Agendamento em BRUVAX:
O agendamento para a vacinação se faz:
•

online em BRUVAX: https://bruvax.brussels.doctena.be

•

por telefone 02 214 19 19

Se tiver um problema no site, ligar o 02 214 19 19.

Vacinação com agendamento em Saint-Josse :
O agendamento se faz:
•

por telefone 0490 14 25 19 ou 0492 18 45 51

•

por email vaccination@sjtn.brussels

Da segunda-feira até sexta-feira das 8h30 até 16h.

Todas as pessoas com número NISS ou
BIS a partir de 16 anos (nascidas depois
do ano 2003) e que moram numa
comuna de Bruxelas, têm a possibilidade
de registrar para a lista de espera em
BRUVAX. Elas podem ser chamadas à
última hora no caso sobrar vacinas.
Vacinação em casa para pessoas
acamadas ou incapazes de mover-se
para um centro de vacinação: é possível
agendar vacinação a traves do médico de
família: https://coronavirus.brussels/wpcontent/uploads/2021/06/20210609_C
MQ_Vaccination-a-domicile-la-piqure-derappel.pdf

continue no verso

Vacinação sem agendamento:
Abattoir d’Anderlecht, Rue Ropsy Chaudron 24, 1070 Anderlecht.
Da sexta-feira até o domingo das 8h45 até 12h (até 18.07.2021).
Vacina: Pfizer. O agendamento par a segunda dose no local.
Commune de Molenbeek, Rue Compte de Flandres 20, 1080
Molenbeek-Saint-Jean
Na quinta-feira das 8h até 13h.
Vacina: Pfizer. O agendamento par a segunda dose no local.
“Speedvax”: Maratona vacinação no estádio RSCA, Avenue Théo
Verbeek 2, 1070 Anderlecht.
Quinta-feira 24.06.2021 das 8h30 até 20h.
Vacina: Johnson & Johnson ou Pfizer.
As pessoas de 65 ou mais podem tomar vacina em qualquer centro de
vacinação sem agendamento : https://coronavirus.brussels/vaccinationcovid-menu/centres-de-vaccination-covidplanning/#Quels_sont_les_centres_de_vaccination_Covid19_a_Bruxelles

Para as pessoas sem documento, nem número NISS ou BIS:
A organização da vacinação para as pessoas sem documento, nem número NISS ou BIS está sendo finalizada. Encontrará
toda informação no site www.doucheflux.be, no Facebook e no Instagram.
Atenção! Nas campanhas de vacinação por MOBIVAX organizadas em DoucheFLUX são priorizadas as pessoas em situação
de extrema precariedade: pessoas sem casa, morando num ‘squat’ (prédio ocupado)...
Atenção! As pessoas vacinadas por MOBIVAX recebem uma carteira de vacinação, porém se não tiver número NISS ou BISS,
não dá acesso ao Certificado Digital COVID da União Europeia. Se você quer conseguir o Certificado Digital COVID da
União Europeia, melhor aguardar o dispositivo de vacinação que vai ser aberto proximamente.
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