
www.steiermarkimpft.at

1/2

Stiria vaccinează!

DE CE AR TREBUI SĂ VĂ VACCINAȚI? 
Vaccinul vă protejează de îmbolnăvirea gravă cu COVID-19.

CUM ACȚIONEAZĂ VACCINUL?
Vaccinul vă stimulează organismul să dezvolte anticorpi. Acești anticorpi vă protejează de 
îmbolnăvirea gravă dacă sunteți expus la virusul COVID-19. Vaccinurile nu conțin nici un virus 
(SARS-CoV-2).

VACCINAREA ESTE SIGURĂ?
Da. Vaccinul a fost testat pentru siguranță. Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a 
acordat autorizaṭia acestuia. Vaccinul este, de asemenea, sigur pentru persoanele cu diabet 
zaharat, hipertensiune arterială, boli de inimă şi astm.

AVEṬI ALERGII. PUTEṬI TOTUŞI SĂ VĂ VACCINAṬI?
Cadrele medicale vă pot explica lista cu conținutul vaccinului pentru a vă asigura că puteți să 
vă vaccinaṭi. Vaccinul împotriva COVID-19 nu conține ouă, gelatină, conservanți sau antibiotice.

DACĂ AṬI AVUT DEJA COVID-19. 
MAI TREBUIE SĂ VĂ VACCINAṬI?
Da. Imunitatea după o infecție cu virusul COVID-19 vă protejează numai pentru o perioadă 
de timp. Vă puteți îmbolnăvi din nou cu COVID-19. Este mai bine să vă vaccinați pentru a fi 
protejaṭ.
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EXISTĂ EFECTE SECUNDARE DUPĂ VACCINARE?
Vaccinarea poate provoca reacții adverse: dureri sau roșeață la locul injectării, precum și 
dureri de cap, febră și crampe musculare. Aceste reacții sunt destul de frecvente, dar sunt 
normale. Reacțiile de obicei dispar după câteva zile. După vaccinare, veți fi sub observaṭia 
personalului medical timp de circa 15 de minute.

TREBUIE SĂ VĂ VACCINAȚI?
Nu, nu există o obligativitate generală de vaccinare. Fiecare persoană care dorește să fie 
vaccinată va primi o ofertă de vaccinare conform programului de vaccinare.

CUM PUTEṬI OBṬINE O PROGRAMARE 
PENTRU A FI VACCINAT?
Înregistrați-vă pe platforma steirischer Impfplattform. De îndată ce va veni rândul dvs. în con-
formitate cu programul de vaccinare, veți primi mai multe detalii. Aduceți următoarele docu-
mente la vaccinare:
 confirmarea înregistrării ȋn format digital sau tipărit
 e-cardul valabil
 carnetul de vaccinări valabil (dacă este disponibil)
 lista curentă de medicamente (dacă este disponibilă)
 completați “Fișă informativă și de documentare pentru vaccinarea împotriva corona” 

AVEṬI ȊNTREBĂRI PRIVIND VACCINAREA 
ÎMPOTRIVA CORONA ȘI VACCINURILE?
Sunați hotline-ul federal de informații: 0800 555 621

Toate informațiile privind „Stiria vaccinează“:
www.impfen.steiermark.at

Înregistrare prealabilă pentru vaccinare:
www.steiermarkimpft.at

https://anmeldung.steiermark-impft.at/voranmeldung/index.html

