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Întrebări și răspunsuri

Lucrătorii străini pot fi vaccinaţi în Olanda?
Politica de vaccinare ia în considerare grupul mare de lucrători internaťţionali care trăiesc și lucrează în Olanda. Politica 
actuală este ca toţi cei care trăiesc în Olanda și sunt înregistraţi în Registrul de bază al persoanelor (Basisregistratie Personen, 
BRP) și toţi cei care nu trăiesc în Olanda, dar stau aici mai mult de o lună, să poată fi vaccinaţi în Olanda. La vaccinare, este 
important ca, în cazul a două vaccinări, acestea să fie administrate cu același tip de vaccin și în intervalul dorit.

Când vor fi lucrătorii migranţi convocaţi pentru a fi vaccinaţi?
Angajaţii internaţionali sunt convocaţi pentru vaccinare atunci când este rândul grupei de vârstă din care fac parte (a se 
vedea https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-tegen-het-coronavirus/
volgorde-vaccinatie-voor-mensen-die-niet-in-de-zorg-werken). Sau pe baza unei indicaţii medicale în care au fost invitaţi 
să se vaccineze prin intermediul medicului de familie.

Ce an de naștere este la rând pentru vaccinare?
Anii de naștere care sunt în prezent la rând se găsesc aici:
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Cum sunt lucrătorii internaţionali convocaţi pentru vaccinare?
Invitaţia poate veni prin trei modalităţi: 
1. Lucrătorii internaţionali care sunt înregistraţi în Registrul de bază al persoanelor (BRP) primesc o invitaţie de la RIVM 

(Institutul Naţional de Sănătate Publică și Mediu) la domiciliu. 

2. Lucrătorii internaţionali care sunt înregistraţi în Registrul Nerezidenţilor (RNI) și care și-au dat permisiunea de a primi 
informaţii prin e-mail printre altele și despre coronavirus (acest lucru a fost posibil începând cu 10 ianuarie 2021) vor fi 
convocaţi prin intermediul unui buletin informativ digital din partea guvernului (în diferite limbi). Acesta include, printre 
altele, anii de naștere care sunt la rând și modul în care se poate face o programare. Această corespondenţă este posibilă 
în cazul în care a fost furnizată o adresă de e-mail la ghișeul RNI în momentul înregistrării. Această opţiune există din 10 
ianuarie 2021.

Ca guvern nu putem contacta lucrătorii internaţionali care nu au furnizat o adresă de e-mail la ghișeul RNI și care nu sunt 
înregistraţi în BRP. 
Am solicitat ajutor din partea angajatorilor și a agenţilor de muncă temporară pentru a informa acest grup că pot face o 
programare pentru a fi vaccinaţi atunci când este la rând anul lor de naștere și cum pot face o programare. Aceștia au, de 
asemenea, opţiunea de a se abona la buletinul informativ digital (a se vedea modalitatea 2). În acest scop, aceștia trebuie 
să se înregistreze prin info@rvig.nl.

Cum sunt convocaţi pentru vaccinare lucrătorii internaţionali care nu 
sunt înregistraţi în Olanda?
Guvernul solicită angajatorilor și agenţilor de muncă temporară să sensibilizeze lucrătorii cu privire la campania de vaccinare 
și la importanţa vaccinării. În acest scop pot fi utilizate instrumentele de comunicare dezvoltate de Ministerul Sănătăţii, 
Bunăstării și Sportului (VWS). Angajatorii și agenţii de muncă temporară sunt, de asemenea, rugaţi să sublinieze angajaţilor 
importanţa unei înregistrări corecte în RNI sau BRP în municipalitatea în care își au reședinţa. În plus, li se cere să atragă 
atenţia lucrătorilor internaţionali asupra buletinului informativ digital și asupra site-urilor workinnl.nl și corona.steffie.nl/en. 
Aici pot fi găsite informaţii și explicaţii despre vaccinarea împotriva coronavirusului în diferite limbi. În cele din urmă, 
guvernul publică informaţii despre vaccinare în diferite mijloace de informare în masă, care sunt adesea citite de lucrătorii 
internaţionali. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-tegen-het-coronavirus/volgorde-vaccinatie-voor-mensen-die-niet-in-de-zorg-werken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-tegen-het-coronavirus/volgorde-vaccinatie-voor-mensen-die-niet-in-de-zorg-werken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/prikuitnodiging-en-afspraak


Cum sunt informaţi în mod inteligibil lucrătorii internaţionali despre 
vaccinare?
Pentru a se asigura că angajacii internaţionali pot înţelege informaţii despre vaccinarea în Olanda, informaţiile au fost 
traduse în cele mai des întâlnite limbi, cum ar fi poloneză, română și bulgară. Informaţiile vor fi distribuite ambasadelor 
ţărilor de origine și prin intermediul platformelor de știri care oferă o mulţime de comunicări adresate lucrătorilor migranţi 
(cum ar fi Polonia și Niedziela). În plus, aceste informaţii sunt disponibile și pe www.workinnl.nl, site-ul web cu informaţii 
pentru lucrătorii migranţi în propria lor limbă. De asemenea, și site-ul web www.coronavaccinatie.nl, și corona.steffie.nl al 
guvernului conţin informaţii inteligibile despre vaccinare în diferite limbi.

Cum pot lucrătorii internaţionali să facă o programare?
Acest lucru este posibil prin modalitatea obișnuită. Atunci când le vine rândul, aceștia se pot programa fie cu un DigiD online, 
fie prin intermediul Numărului Naţional de Programare la Vaccinare al GGD (Serviciului Municipal de Sănătate).
Persoanele cu BSN și DigiD pot face o programare cel mai rapid online, www.coronavaccinatie-afspraak.nl (NL/ENG). Acest 
lucru este posibil 24 ore pe zi. Persoanele cu BSN, dar fără DigiD pot face o programare prin intermediul numărului naţional 
de programare al GGD (0800-7070) de îndată ce este la rând anul lor de naștere. Puteţi utiliza link-ul de mai jos pentru a 
verifica dacă este rândul cuiva în funcţie de vârsta sa.
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Lucrătorii migranţi primesc o dovadă de vaccinare?
Lucrătorii internaţionali primesc o adeverinţă pentru vaccinul primit. Această adeverinţă conţine detaliile vaccinării. În 
prezent, nimeni din Olanda nu trebuie să demonstreze că a primit un vaccin. Deci, adeverinţa este pentru uz personal, nu 
este o dovadă. Cu toate acestea, este important să păstraţi adeverinţa în siguranţă. 
Certificatul european digital privind coronavirusul (DCC) este în curs de elaborare și va facilita călătoriile persoanelor în 
interiorul Uniunii Europene în timpul pandemiei provocate de coronavirus. DCC este dovada digitală că cineva:

• a fost recent testat negativ pentru coronavirus sau;
• a fost vaccinat împotriva coronavirusului cu un vaccin aprobat de EMA, sau;
• s-a recuperat după o infecţie cu coronavirusul.

Și lucrătorii internaţional pot solicita acest certificat în Olanda dacă au fost vaccinaţi aici.

http://www.workinnl.nl
https://www.government.nl/
https://corona.steffie.nl/ro/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/prikuitnodiging-en-afspraak


Dacă aveţi întrebări specifice sau dacă doriţi să discutaţi personal 
situaţia cu care vă confruntaţi, puteţi contacta FairWork

m +31 6 11 95 35 34 e romania@fairwork.nu

https://www.fairwork.nu/ro/drepturile-lucratorilor/
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