
D
TP

-C
en

te
r [

20
22

08
2]

 ©
Si

r.V
ec

to
r –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

De este bine să vă vaccinaţi?
Vaccinul vă protejează de o evoluţie severă a bolii COVID-19.

VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID-19  - Informaţii de bază

Cum acţionează vaccinul?
Vaccinul vă stimulează organismul să producă anticorpi. Acești anticorpi vă protejează de o îmbolnăvire gravă 
în cazul expunerii la noile coronavirusuri (SARS-CoV-2). Niciunul dintre vaccinuri nu conţine realmente un virus 
(SARS-CoV-2). De aceea, nu este posibil să vă îmbolnăviţi de COVID-19 ca urmare a vaccinării

Este vaccinul sigur?
Da. Siguranţa vaccinului a fost testată, iar Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) a autorizat utilizarea sa. 
Vaccinul este sigur și pentru persoanele care suferă de diabet, hipertensiune arterială, cardiopatii și astm.

Cine poate �  vaccinat?
Toate persoanele de peste 5 ani, care locuiesc sau lucrează în Austria (de ex. navetiști), inclusiv cele fără număr austriac 
de asigurare socială. Femeile însărcinate, persoanele cu antecedente medicale sau cele care prezintă un risc medical 
ridicat, li se recomandă să discute vaccinarea cu medicul lor curant.

Mai este necesară vaccinarea dacă a existat deja o îmbolnăvire cu Covid-19?
După o infecţie SARS-CoV-2 (dovedită printr-un test PCR), Comitetul Naţional de Vaccinare recomandă amânarea 
vaccinării pentru o perioadă de 6 luni. Conform cunoștinţelor actuale, o vaccinare este su� cientă. Studiile asupra 
persoanelor care au avut o infecţie con� rmată în laborator arată că acestea au nevoie de doar o singură doză de 
vaccin pentru a obţine o protecţie comparabilă cu cea a persoanelor dublu vaccinate, care nu au avut încă COV-
ID-19.

Există reacţii adverse în urma vaccinării împotriva COVID-19?
Vaccinarea poate provoca durere sau înroșirea locului în care a fost administrat vaccinul, precum și dureri de cap, 
febră și crampe musculare. Aceste reacţii adverse în urma vaccinării sunt destul de frecvente, reprezintă însă o 
reacţie normală a organismului și, de regulă, dispar după câteva zile. După administrarea vaccinului, veţi rămâne 
sub observaţia medicului timp de încă aprox. 20 de minute, pentru a exclude eventuale reacţii alergice.

How can you book an appointment for vaccination?
Accesaţi site-ul https://corona.ooe.gv.at și faceţi clic pe butonul „Impftermin” (Programare pentru vaccin), apoi pe 
butonul „Jetzt Impftermin buchen“ (Rezervaţi programarea acum). După ce v-aţi completat datele personale, puteţi 
alege programarea dorită din programările disponibile în cadrul întregului land Austria Superioară. Veţi primi o 
con� rmare a programării prin email. Luaţi con� rmarea rezervării cu dvs. la programarea pentru vaccinare. 
Programarea pentru vaccinare este posibilă numai dacă aveţi un număr austriac de asigurare socială. În toate 
celelalte cazuri, programarea poate �  solicitată prin trimiterea unui email la adresa buergerservice@ooe.gv.at, cu 
menţiunea următoarelor date personale: 
prenume și nume, districtul, codul poștal, orașul, strada, data nașterii, numărul de telefon si adresa de email.

Ce documente sunt necesare în vederea vaccinării?
• Act de identitate cu poză (pașaport, permis de conducere)
•  Carnetul de vaccinare (dacă există)
• Numărul de asigurare socială (de ex. e-card),

important pentru completarea în certi� catul electronic de vaccinare!
•     Fișa informativă (completată și semnată), disponibilă la https://www.sozialministerium.at/Corona/Coro-
na-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Durchfuehrung-und-Organisation.html

Vă rugam să informaţi medicul vaccinator de la faţa locului cu privire la antecedente dvs.
 medicale și alergiile cunoscute. Dacă există, luaţi cu dumneavoastră la vaccinare și 
carnetul dvs. de alergii. Dacă aveţi întrebări,clari� caţi-le în prealabil cu medicul dvs. de 
familie

Mai multe informaţii cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19 sunt disponibile online pe 
https://corona.ooe.gv.at. 

www.land-oberoesterreich.gv.at


