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Vaccinarea vă protejează împotriva infectării cu coronavirus. Coronavirusul provoacă boala 
COVID-19. Unii pot trece ușor prin boala COVID-19. Cei afectați se plâng de tuse, febră, 
curgerea nasului și durere de gât. Există însă și persoane care pot face forme severe ale 
bolii. Cei afectați prezintă insuficiență respiratorie. Sau fac pneumonie. 

Vaccinarea împotriva COVID-19 
este sigură
Vaccinurile din Germania sunt sigure. Acest lucru este valabil 
pentru toate vaccinurile, chiar și pentru vaccinurile împotriva 
COVID-19.

· Înainte de utilizare vaccinurile sunt testate temeinic. Chiar
și după aprobarea lor, vaccinurile sunt testate în continuare.
Noile descoperiri sunt luate în considerare.

· Este normal când corpul reacționează după o vaccinare.
Puteți simți durere în braț la locul vaccinării. Sau vă
 puteți simți obosit și istovit. Chiar febra și frisoanele sunt
efecte normale. Aceste simptome dispar în 2–3 zile.

· Foarte rar există și efecte secundare. Efectele secundare
obișnuite sunt de exemplu durerile mari de cap. Dacă
 efectele secundare persistă și după câteva zile, consultați
medicul de familie.

· Nu există indicații privind daunele de lungă durată a vacci-
nului. Vaccinarea nu influențează șansele femeilor de
a  rămâne însărcinate.

 Vaccinarea împotriva COVID-19 – 
 sigură și eficace! 

Până la jumătatea lui iunie 2021 
în Germania au murit peste 
90.000 de persoane din cauza 
sau cu COVID-19.

Informații suplimentare privind vaccinarea 
veți găsi pe site-ul nostru web:
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Vaccinarea împotriva COVID-19 
este eficace  
Vaccinarea stimulează corpul să producă anticorpi.  
Astfel veți fi bine protejat față de formele severe ale bolii. 
Rămâne totuși un risc redus de infectare cu COVID-19.  
De aceea este important să respectați normele AHA+L 
(Abstand halten, Hygiene beachten, im Alltag Maske tragen, 
regelmäßig lüften):  

· Menținerea distanței

· Spălarea mâinilor / respectarea normelor de igienă,
 adică  tușiți sau strănutați în îndoitura brațului. Sau utilizați
un  șervețel de hârtie.

· Purtarea măștii de protecție în spații restrânse

· Aerisirea regulată

Vă puteți vaccina 
Vaccinarea este voluntară și gratuită. 
Vă puteți vaccina 

· La medicul de familie

· În centrele de vaccinare

· Prin echipe mobile de vaccinare

Vi se va administra vaccinul de către medici sau un personal 
medical calificat. 
Trebuie să vă programați pentru vaccinare. Puteți solicita 
 informații despre vaccinare la www.116117.de sau la numărul 
de telefon 116117.

Bestellnummer 62300012
bestellung@bzga.de

https://www.116117.de/de/index.php


Procedura de vaccinare împotriva 
COVID-19:
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Înregistrare Așteptare Discuția de informare

Vaccinarea Supraveghere postvaccinare Părăsirea incintei  
de vaccinare

 ·Înmânarea fișei de informare

 ·Înmânarea chestionarului de triaj 
vaccinare adulți

 ·Citirea fișei de informare

 ·Completarea chestionarului 
de triaj

 ·Informarea cu privire la eventualele 
reacții și efecte secundare ale vaccinării

 ·Lămurirea întrebărilor

 ·Semnarea formularului pentru 
 consimțământul informat

 ·Administrarea vaccinului în 
partea superioară a brațului

 ·15–30 de minute supraveghere 
postvaccinare

 ·În caz de reacții alergice sau 
probleme circulatorii, persoanele pot 
fi tratate imediat.

 ·Emiterea adeverinței de 
vaccinare sau a certificatului 
de vaccinare
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