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Acana sa e lumea
dastil te vacinilpe!
Sotar o vaccino contra o covido
19 sîn importanto???

Sîn le vaccino effecte
negative???

O vaccino protejîl contra o covido 19.
Dacă but manuș vaccinipe, ala te al mai țîra
manuș nasfale.
Tai mai țîra mule!

Mai daștilpe te al,sar ori savesa vaccino.
Te altu febra sau te duchaltu o șăro.

Sîm oblighime te vacvinima???

Dacă sama covido
mai trăbul te vaccinima???

Na na san oblighime numa dacă cames.

Da vaccinintumem dacă satumen de mai but
de 6 șion.

Trăbul te pochinau???

Con ci trăbul te vaccinilpe???

Na pene sa e lumea i gratuime.

Con șîn alergici că substanța cai șîn ano
vaccino.

O vaccino ajutil
varisosa siguro???
Da o vaccino sigur i lașio, ol studii phenen că i
lașio, tai ol specialiști anol leacuri dine voie te
cărdiol ol vaccinuri in Elvetia.

Cai dastic te vaccinima???
Daștin ane ec farmacia, sau ec doctoro.

Sar te lau ec rendez-vous???
Dastin te sunin co număro 058 715 11 00.

Sar cărdeon ol vaccinuri???
Prima dată ec persoana șiultumengă intrebări,
te jenen dacă san cumva cu alergie, sau san
jiuvli phari, pala code deltumen ec injecția
ano vast, pala code ajucarăn 15 minute palo
vaccino tai daștin te jeantar.
Pale ec șion mai trăbul a 2 vaccino, ci mai
trăbul te cărănla numa dacă satumen covido.
Importanto: Dacă sîntumen febra, sau
sîmțintumen jiungale, namai jean te căran o
vaccino.
Cărăn ec testo de covid.

Mai trăbul te phiravau e masca
pala o vaccino???
Ao incă trăbul sa e lumea te respectil ol legii,
ol măstii tai te încărăn e distanța.
Cade daștin te protejîn le manușen cai nai
vaccinime.

Daștic te jeaptar ane aver them
dacă cărdeom o vaccino???
Ao, dar trăbul te jenes ol reguli ano them cai
camen te jean.
www.vd.ch/corona-multilingue.

