VACCINAȚI SUNTEȚI
ÎN SIGUR ANȚĂ!
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Niedersächsisches Ministerium
für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Corect sau eronat?
Unii cred că vaccinurile nu sunt sigure.
Acest lucru este eronat!
Vaccinurile sunt sigure!
Aprobarea vaccinurilor anticorona a avut loc după studii
și teste extensive. Aceste vaccinuri au fost dezvoltate
rapid, dar sunt aprobate conform tuturor standardelor
de siguranță. Eficiența și acceptarea de către organism a
vaccinurilor vor fi verificate în continuare. Astfel baza de
date va fi din ce în ce mai sigură pe măsură ce vaccinurile
sunt utilizate.
Unii cred că vaccinurile duc la sterilitate.
Acest lucru este eronat!
Corect este că vaccinurile nu au efecte asupra
capacității reproductive nici la femei și nici la bărbați.
Capacitatea reproductivă a femeilor și a bărbaților nu
este periclitată de vaccinurile anticorona. Pentru aceasta
nu există indicații științifice. Corect este și că la gravide,
începând cu luna a treia de sarcină, se recomandă
chiar vaccinarea. La fel și vaccinarea în perioada de
alăptare. Vaccinurile sunt administrate de profesioniști în
domeniul medical.
Unii cred că urmările pe termen lung ale
vaccinurilor nu pot fi prevăzute.
Acest lucru este eronat!
Conform datelor științifice, nu se prevăd urmări
sau afecțiuni de durată la mai multe luni sau mai
mulți ani de la vaccinare.
Corect este însă că și după o îmbolnăvire ușoară cu
coronavirusul pot să apară urmări sau afecțiuni de
durată. În acest caz se vorbește despre Long-Covid.
Corect este și că la scurt timp după vaccinare pot să
apară reacții ușoare la vaccin. Unele persoane pot
prezenta febră ușoară sau dureri la locul vaccinării. În
cazuri rare pot apărea reacții adverse mai severe, cum
este tromboza. Dacă se întâmplă aceasta, va fi la numai
câteva săptămâni de la vaccinare.

Vaccinați sunteți în
siguranță! Fără doar
și poate!
Indiferent de cât de multă grijă aveți – infectarea cu
coronavirusul nu poate fi prevenită întotdeauna.
Coronavirusul se poate transmite de la o persoană la
alta foarte ușor, prin aer. Când o persoană infectată
expiră virusul este deja în aer și poate fi inspirat de alte
persoane, chiar și de dumneavoastră. Un risc deosebit de
mare în spațiile închise.
Virusul se adaptează în permanență și devine din ce în
ce mai contagios, așa cum au dovedit și diversele mutații
din ultimele luni.

De aceea este important
să vă vaccinați acum.
Prima
vaccinare

A doua
vaccinare

Booster

Boosterul este important pentru
dumneavoastră! Numai așa poate fi redus
riscul de infectare și numai așa vă puteți
proteja eficient împotriva îmbolnăvirii
grave cu Covid-19.

Unde mă
pot vaccina?

Echipele de vaccinare ale
administrației locale

Oriunde

Medicii de
întreprindere

Cabinetele medicale

aici

Numeroase farmacii

Protecția de zi cu zi
rămâne importantă.
Păstrați distanța: unde este posibil păstrați
cel puțin 1,5 metri față de alte persoane.
Masca: purtarea unei măști medicinale (mască
OP și în special mască FFP2) împiedică inspirarea
coronavirușilor din aer. Astfel vă protejați
în special în spațiile închise și în același timp
preveniți transmiterea virusului în cazul în care
îl purtați fără să știți.
Respectați regulile de igienă: dacă vă spălați
pe mâini regulat, temeinic, cu apă și săpun
și strănutați/tușiți în pliul cotului sau batistă
evitați riscul de transmitere a agenților patogeni
(nu numai a coronavirusului).
Aerisiți: coronavirușii ajung în aer când
respirați, vorbiți sau chiar cântați – cu cât mai
tare, cu atât mai mulți. Prin aerisirea regulată
a încăperilor reduceți concentrația posibililor
viruși din aer și prin aceasta, a riscului de
infectare.
Aplicația de avertizare Corona-Warn:
această aplicație vă informează prin
intermediul telefonului mobil dacă veniți
în contact cu o persoană testată pozitiv cu
coronavirus. În acest caz mergeți sau rămâneți
acasă și testați-vă. Dacă rezultatul este pozitiv
contactați telefonic serviciul de sănătate
de care aparțineți sau un cabinet medical și
informați-vă contacții apropiați.
Testați-vă: înainte de a vă întâlni cu prietenii
sau bunicii efectuați un test rapid preventiv.
Acesta va însemna un plus de siguranță pentru
dumneavoastră și pentru cei din jur.

Contact și informații:
Informații mai detaliate referitoare la vaccinarea
anticorona pot fi găsite în diverse limbi la:
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Informații şi programări pentru vaccinare

Linia de asistență telefonică pentru vaccinare
a landului federal este disponibilă pentru
întrebări la numărul următor:

0800 99 88 665
Aveți și alte întrebări legate de vaccinare?
Utilizați formularul de contactare de la
www.impfportal-niedersachsen.de
La www.arztauskunft-niedersachsen.de
găsiți medicii din zona dumneavoastră.
La www.mein-apothekenfinder.de găsiți farmaciile
din apropiere care administrează vaccinuri.
La www.niedersachsen.de/coronavirus
găsiți informații actuale despre coronavirus.

