RUMÄNISCH

FOAIE INFORMATIVĂ
VACCINARE PROFILACTICĂ ANTI-COVID
CORONAVIRUSUL
Coronavirusul (SARS-CoV-2) este transmis de la om la om și cauzează boala COVID-19. Această boală
afectează toți oamenii, indiferent de vârstă.

Boala durează de la câteva zile până la mai multe săptămâni cu simptoame ca febră, tuse, pierdere de miros
și de gust, precum și dispnee.
În cazul unei evoluții severe a bolii se dezvoltă inflamații ale căilor respiratorii și inflamații în alte organe.
În acest caz, tratarea într-o secție de terapie intensivă poate deveni necesară. Boala COVID-19 poate să aibă
repercusiuni pe termen lung și să ducă chiar la moarte. Vaccinarea este cea mai bună protecție împotriva
îmbolnăvirii cu coronavirus.
DE CE E BINE SĂ VĂ VACCINAȚI?
Vaccinul vă protejează de o formă severă a bolii COVID-19.
CUM ACȚIONEAZĂ VACCINUL?
Vaccinul vă stimulează corpul să producă anticorpi. Acești anticorpi vă protejează să nu vă îmbolnăviți grav
în cazul unei expuneri la virusurile COVID-19 (SARS-CoV-2). Vaccinul vă protejează timp de cel puțin 6 luni
de o formă severă a bolii. Dacă în cazuri excepționale se manifestă o îmbolnăvire cu COVID-19 în ciuda
vaccinării, forma de boală va fi cu mult mai ușoară. Se evită complicații și decese.

Vaccinurile nu conțin virusul (SARS-CoV-2). De aceea, nu puteți să vă îmbolnăviți de COVID-19 din cauza
vaccinării.
ESTE VACCINUL SIGUR?
Da. S-a verificat și s-a confirmat: Vaccinurile sunt eficace și sigure. Toate vaccinurile împotriva COVID-19
autorizate în Europa au fost testate cu minuțiozitate și sunt supuse în continuare unui control strict. Iată
motivul pentru care Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) a acordat autorizația pentru folosirea
acestor vaccinuri.
CINE POATE FI VACCINAT?
Vaccinarea este posibilă pentru persoane de la vârsta de 5 ani.
De asemenea, pot fi vaccinate și persoane cu antecedente medicale (ca de exemplu diabet, hipertensiune,
cardiopatii, astm). Acestea se pot consulta cu medicul care îi tratează înainte de a decide dacă vor să se
vaccineze.

La fel pot fi vaccinate persoane cu alergii (ca de exemplu alergii alimentare, alergii la polen sau la praf de
casă, intoleranță la antibiotici), deoarece vaccinul nu conține aceste substanțe. Vă rugăm să informați medicul
în cadrul convorbirii de informare asupra alergiile dvs. și să vă prezentați cu permisul de alergie.
CINE NU TREBUIE VACCINAT?
Dacă suferiți de o infecție acută gravă cu stare febrilă (peste 38 °C), vă rugăm să vorbiți înainte de vaccinare
cu medicul care vă tratează.

Dacă sunteți însărcinată, credeți că ați putea fi însărcinată sau planificați o sarcină, vă rugăm să vorbiți
cu medicul care vă tratează.
Dacă suferiți în momentul de față de COVID-19 (până la 4 săptămâni după primul test PCR pozitiv).
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POT FI VACCINATE PERSOANE CARE AU TRECUT DEJA PRIN COVID-19?
Chiar și după o infecție cu COVID-19, puteți să vă infectați din nou. De aceea, persoanele care au trecut deja
prin COVID-19 trebuie, de asemenea, să fie vaccinate.

Este însă bine ca vaccinarea să se efectueze la abia 4 săptămâni după infecție.
UNDE ȘI CUM POT SĂ FIU VACCINAT(Ă)?
Vaccinarea se desfășoară la diferite locații. Dvs. veți fi informat(ă) la timp când și unde vă puteți vaccina.
CUM SE DESFĂȘOARĂ PROCESUL DE VACCINARE?
Vaccinarea este voluntară. Nu trebuie să plătiți nimic pentru vaccinare.

Înainte de vaccinare veți primi un chestionar (“Fișă de informare“), pe care trebuie să-l completați. Dacă aveți
întrebări în legătură cu vaccinarea, puteți să le discutați înainte de vaccinare cu un medic.
Când vă prezentați la vaccinare, sunteți rugat(ă) să aveți asupra dumneavoastră e-cardul (dacă disponibil) și
carnetul de vaccinări (dacă disponibil).
Vaccinul se injectează în braț între cot și umăr. În seringă se află vaccinul. După vaccinare, trebuie să mai
așteptați aprox. 20 de minute la fața locului. Dacă nu vă veți simți bine după vaccinare, vă rugăm să îi spuneți
medicului sau personalului sanitar prezent.
Există diferite vaccinuri. Acestea sunt administrate în mai multe doze. Între prima și a doua vaccinare trebuie
să treacă cel puțin 21 de zile. Doza de rapel este prevăzută începând cu luna a patra după administrarea celei
de-a doua doză și cel târziu după 6 luni.
POT SĂ ALEG VACCINUL?
Nu. Veți fi vaccinat(ă) cu vaccinul disponibil la data respectivă. Încă nu știm care va fi.
EXISTĂ REACȚII ADVERSE DUPĂ VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID-19?
Vaccinarea poate avea efecte adverse neplăcute. Acestea includ dureri, formarea de umflături sau înroșiri ale
locului în care a fost administrat vaccinul. Unele persoane se simt obosite după vaccinare sau manifestă, de
exemplu, dureri de cap sau puțină febră. De asemenea, s-au observat greață, vărsături sau frisoane.

Aceste efecte adverse sunt însă o reacție normală la vaccin. Acest lucru se întâmplă pentru faptul că corpul se
pregătește să dea un răspuns la agenți patogeni. Cel mai des, efectele adverse dispar după câteva zile. Mai
mult de 1 din 10 persoane vaccinate manifestă efecte adverse.
TREBUIE SĂ PORT O MASCĂ FFP2 CU TOATE CĂ SUNT VACCINAT(Ă)?
Trebuie și după vaccinare să respectați, în continuare, normele de siguranță, ca de exemplu măști de protecție
de nas și gură/FFP2, regulile de distanțare și de igienă.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Haeufig-gestellte-Fragen.html
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Informationen-in-Fremdsprachen-.html
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Jetzt-anmelden-/Faktencheck-zur-CoronaSchutzimpfung.html

