
VACCINAREA COVID-19
Informații compacte

Cum funcṭionează vaccinul?
Vaccinul vă stimulează organismul să dezvolte anticorpi. Acești anticorpi vă protejează de îmbolnăvirea gravă  
dacă sunteți expus la virusul COVID-19 (SARS-CoV-2). Toate vaccinurile nu conțin niciun virus (SARS-CoV-2). Prin 
urmare, datorită vaccinului nu puteți să vă ȋmbolnăviṭi cu COVID-19.

Vaccinarea este sigură?
DA. Vaccinul a fost testat pentru siguranță iar Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a acordat autorizaṭia 
acestuia. Vaccinul este, de asemenea, sigur pentru persoanele cu diabet zaharat, hipertensiune arterială, boli de 
inimă și astm.

De ce ar trebui să vă vaccinaṭi?
Vaccinarea vă protejează de îmbolnăvirea gravă cu COVID-19.

Aveṭi alergii. Puteṭi totuşi să vă vaccinaṭi?
Vaccinul anti-COVID-19 nu conține ouă, gelatină, conservanți sau antibiotice. Cadrele medicale vă pot explica  
lista cu conținutul vaccinului pentru a vă asigura că puteți să vă vaccinaṭi.

Dacă aṭi avut deja COVID-19. Mai trebuie să vă vaccinaṭi?
DA.Imunitatea după îmbolnăvirea cu coronavirus nu vă va proteja pentru perioade lungi de timp. Vă puteți  
îmbolnăvi din nou cu COVID-19. Este mai bine să vă vaccinați pentru a fi protejaṭi.

Există efecte secundare după vaccinul anti-COVID-19?
Vaccinarea poate provoca dureri sau roșeață la locul injectării, precum și cefalee, febră și crampe musculare. 
Aceste reacții sunt destul de frecvente, dar sunt normale și de obicei dispar după câteva zile. După vaccinare,  
veți fi sub observaṭia personalului medical timp de circa 20 de minute ȋn cazul ȋn care apar reacṭii alergice.

Cum puteṭi obṭine o programare pentru a fi vaccinat?
Înregistrați-vă pe platforma Vorarlberger Impfplattform pentru prima imunizare sau vaccinul de rapel. 
Programări FĂRĂ înregistrare puteți găsi online AICI

Aduceți următoarele documente la stația de vaccinare:
•Confirmarea înregistrării ȋn format digital sau tipărit 
• Ie-Cardul valabil
• cardul de vaccinare valabil (dacă este disponibil)
• lista curentă de medicamente (dacă este disponibilă)
•  „Aufklärungs- und Dokumentationsbogen zur Corona-Schutzimpfung“ (“Fișa de informații și de documentare 

pentru vaccinarea împotriva Coroana”) (Completaṭi versiunea germană a formularului)

Aveṭi ȋntrebări? Mai multe informaṭii de contact
Amt der Vorarlberger Landesregierung, Römerstraße 15, 6901 Bregenz

Vorarlberg impft Hotline: 0800 201 361 
www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft La
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https://impfung.lwz-vorarlberg.at/GesundheitVaccinate/Covid/Startpage
https://vorarlberg.at/-/vorarlbergimpft/ohne-anmeldung
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Durchfuehrung-und-Organisation.html
http://www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft

