
Este important să vă vaccinat,i 
împotriva virusului COVID-19
Vaccinarea vă protejează pe dumneavoastră înșivă și, în cele din urmă, familia, prietenii și alte persoane. Cu 
cât sunt vaccinat,i mai mult,i oameni, cu atât este mai dificil ca virusul COVID-19 să se răspândească. Numai 
atunci guvernul poate elimina treptat măsurile COVID-19.  
 
Este alegea dumneavoastră dacă vă vaccinat,i sau nu. Prin urmare, vaccinarea nu este obligatorie. 
Informat,i-vă bine astfel încât să putet,i lua decizia corectă. 

React,ii adverse  
 
După fiecare vaccinare există riscul aparit,iei unor react,ii adverse. Acest lucru este valabil și în cazul vaccinării împotriva 
virusului COVID-19. Acest lucru se întâmplă deoarece vaccinul activează sistemul dumneavoastră imunitar. Sistemul 
imunitar vă protejează împotriva virusului COVID-19 dar poate produce și alte simptome. 
 
Următoarele simptome apar des. Aceste simptome dispar după una până la trei zile: 
• durere la locul inject,iei 
• dureri de cap 
• oboseală  
• durere musculară 
• febră 
 
Dacă durerea sau febra sunt severe, putet,i lua un analgezic. Adresat,i-vă medicului dumneavoastră dacă avet,i react,ii 
adverse necunoscute sau dacă suntet,i îngrijorat,i. Posibilitatea de a avea react,ii adverse grave după vaccinarea 
împotriva virusului COVID-19 este mică. Marea majoritate a react,iilor adverse grave apar în decurs de 15 minute de la 
vaccinare. Prin urmare, după ce at,i fost vaccinat, ca măsură de precaut,ie, ar trebui să stat,i așezat timp 15 minute 
pentru a vedea dacă react,ionat,i pozitiv la vaccin. 

Sigurant,ă  
 
Fiecare vaccin aprobat a fost mai întâi testat pe zeci de mii de oameni. Aceleași cerint,e stricte de sigurant,ă se aplică 
vaccinurilor împotriva COVID-19 ca și tuturor celorlalte vaccinuri. Producătorii parcurg aceiași pași pentru a produce 
un vaccin și pentru a obt,ine aprobarea pentru un vaccin. Agent,ia Europeană pentru Medicamente (EMA) și Comitetul 
de evaluare a medicamentelor (MEB) evaluează toate vaccinurile. Acestea investighează dacă vaccinurile sunt sigure 
și dacă act,ionează bine. 
 
Consiliul Sănătăt,ii analizează, de asemenea, dacă vaccinurile îndeplinesc toate cerint,ele și pentru ce grupuri sunt 
adecvate. Nu putet,i alege ce vaccin dorit,i să primit,i. RIVM mai face o verificare odată ce vaccinurile au fost livrate, 
astfel încât să putem fi siguri că vaccinurile sunt sigure.  
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Chemarea la vaccinare  
 
Când va veni rândul la vaccinare al grupului de care apart,inet,i, vet,i primi o chemare la vaccinare. Această chemare o 
vet,i primi prin poștă. Nu toată lumea poate fi vaccinată în același timp. Scopul este de a proteja mai întâi persoanele 
în vârstă și vulnerabile din societate. După aceea vor fi chemat,i la vaccinare oameni din ce în ce mai tineri. Vret,i să 
știt,i când vă vine rândul pentru vaccinarea împotriva virusului COVID-19? Accesat,i www.coronavaccinatie.nl pentru 
mai multe informat,ii.

Bine de știut 
 
• Vaccinarea este gratuită 
• Vaccinurile BioNTech/Pfizer, Moderna și AstraZeneca se administrează în două doze. Două săptămâni de la a doua 

inject,ie vet,i avea protect,ie maximă împotriva virusului COVID-19  
• At,i fost infectat cu virusul COVID-19 în ultimele 6 luni? Atunci este suficientă doar o inject,ie.   
• Vaccinul Janssen se administrează doar o dată. Patru săptămâni de la vaccinare vet,i avea protect,ie maximă 

împotriva virusului COVID-19. 
• Așteptat,i pentru a face o programare sau facet,i o programare nouă dacă:  

- suntet,i bolnav sau avet,i febră în ziua vaccinării.  
- avet,i simptome care pot fi asociate cu virusul COVID-19.  
- at,i ratat programarea pentru vaccinare. 

• Întrebat,i medicul (de familie) când e momentul cel mai potrivit pentru a fi vaccinat dacă: 
- avet,i un sistem imunitar slăbit din cauza bolii sau a medicamentelor folosite. 
- folosit,i anticoagulante sau dacă suferit,i de o boală care face ca sângele să nu se coaguleze bine.  
- at,i avut în trecut o react,ie alergică severă la un ingredient dintr-un vaccin. 
- dorit,i să rămânet,i însărcinată. 

• Suntet,i însărcinată? Vă putet,i vaccina în sigurant,ă. Vaccinul nu este dăunător dumneavoastră sau copilașului 
dumneavoastră.

Respectat,i în continuare măsurile 
 
Chiar și după ce suntet,i vaccinat trebuie să respectat,i în continuare regulile de bază, cum ar fi: 
• Spălat,i-vă pe mâini cu regularitate 
• Păstrat,i distant,a de 1,5 metri  
• Testat,i-vă dacă nu vă simt,it,i bine, chiar dacă suntet,i vaccinat. Riscul de a fi infectat cu corona este foarte mic, dar 

totuși încă vă putet,i infecta. 

Avet,i întrebări specifice situat,iei dumneavoastră (medicale)?  
Consultat,i-vă cu medicul dumneavoastră (de familie).  

 
Avet,i alte întrebări? Accesat,i  

 
 

sau sunat,i la 0800 – 1351

coronavaccinatie.nl 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/wanneer-krijg-ik-een-vaccinatie-tegen-het-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie?utm_campaign=coronavirus_vaccinatie&utm_source=rijksoverheid.nl/coronavaccinatie&utm_medium=redirect

