
Un vaccin împotriva coronavirusului 
protejează evoluția severă a bolii
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tologie recomandă în avizul său în mod expres vaccina-
rea contra Corona. Vaccinările nu sunt încă aprobate 
pentru copii și adolescenți cu vârsta sub 16 ani și 18 ani 
(în funcție de vaccin).

Unde și cum pot fi vaccinat?  
Programarea este posibilă prin Kassenärztliche  
Vereinigung Nordrhein (KVNO) pe site-ul  
www.116117.de și prin telefon 0800 116117 01  
sau la medicul de familie.

Unde și cum pot obține informații detaliate?

• www.essen.de/coronavirus_impfen

• www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/
Downloads-COVID-19/Aufklaerungsbogen- 
Rumaenisch.pdf?__blob=publicationFile

• www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/
Downloads-COVID-19-Vektorimpfstoff/ 
Aufklaerungsbogen-Rumaenisch.pdf?__blob= 
publicationFile

• www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus- 
2019/covid-19-vaccines/advice

• www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/ 
1864222/1877318/ecd36f92c931ec81e1edcdfe3795d 
646/210316-flyer-ib-ro-data.pdf?download=1s

• https://youtu.be/tlU44Xnd06E

Vaccinarea salvează viața:
Protejați-vă pe dumneavoastră  
și pe familia dumneavoastră!Informații suplimentare   



Protejați-vă pe dumneavoastră și pe  
familia dumneavoastră!

De la izbucnirea pandemiei Corona sunt în întreaga 
lume, dar și în Germania multe persoane infectate cu 
coronavirusul, unii chiar au murit. 

Există mai multe vaccinuri sigure și eficiente care 
previn acest lucru 

Prin urmare, vaccinarea  este un pas important în 
ieșirea din pandemie – în plus, față de alte măsuri 
preventive, cum ar fi menținerea distanței, acoperirea 
tusei sau strănutul în cot, curățarea frecventă a  
mâinilor, purtarea unei măști și  
aerisirea regulată a interiorului.

Sunt reacții adverse posibile după vaccinare?
Vaccinurile instruiesc și pregătesc sistemul natural de 
apărare al organismului – sistemul imunitar – pentru a 
detecta și apăra virusuri și bacterii. Dacă după vacci-
nare organismul este expus ulterior la acești agenți  
patogeni, el este pregătit să îi distrugă imediat pentru  
a prevenii bolii. După vaccinare pot apărea diferite 
reacții. Este o manifestare a confrontării organismului 
cu vaccinul și reacțiile pot să fie foarte diferite.

Există motive să nu mă vaccinez?
Până în prezent, nu se cunosc restricții speciale din 
cauza bolilor anterioare dincolo de recomandările/
restricțiile obișnuite ale altor vaccinuri. Similar altor 
vaccinuri, nu trebuie să fiți bolnav acut, de exemplu să 
nu aveți febră peste 38,5 de grade.
În caz de alergie la componentele vaccinului, vaccinarea 
nu trebuie efectuată. Acest lucru trebuie clarificat în 
timpul consultării la centrul de vaccinare sau la medicul 
de familie. Bolile reumatice sunt suspuse restricțiilor 
obișnuite – dar Societatea Germană pentru Reuma-

Dece este important să fiți vaccinați  
împotriva coronavirusului?
Vaccinarea vă protejează împotriva  
evoluției bolii severe. De asemenea,  
ajută la reducerea riscului, infectarea  
altor persoane cu coronavirusul. 

Ce anume protejează exact vaccinarea?
În prezent nu există medicamente eficiente pentru  
tratamentul bolii COVID-19. Toate vaccinurile aprobate 
reprezintă prima șansă reală de a controla boala 
infecțioasă prin mijloace medicinale. Scopul vaccinării 
este reducerea incidenței bolii și reducerea severității 
bolii. 

Ce vaccinuri sunt disponibile în prezent?
În prezent sunt autorizate în Germania cele două mRNA 
vaccinuri de la BioNTech și de la Moderna și un vaccin 
vector de la  AstraZeneca (Vaxzevria) și unul de la 
Johnson & Johnson. Autorizația de introducere pe piață 
se accordă prin intermediul European Medicines Agency 
(EMA). Se așteaptă ca în următoarele trimestre ale  
anului 2021 să fie aprobate și alte vaccinuri.

Ajută vaccinarea la protejarea altor persoane din 
jurul meu?
Primele studii indică faptul că vaccinarea protectoare 
împotriva coronavirusului reduce riscul de auto- 
infectare cu virusul. În același timp, riscul de infectare  
a altor persoane este redus. Prin urmare, de exemplu, 
persoanele vaccinate complet nu mai trebuie să  
efectueze teste, iar călătoria este facilitată de o  
vaccinare completă.

Aici sunt cele mai importante întrebări și 
răspunsuri privind vaccinarea preventivă 
împotriva coronavirusului:


