Unde pot găsi
informaţii suplimentare
despre vaccinare?
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ib-de/staatsministerin/corona

Întrebări şi răspunsuri

Ce este vaccinarea
împotriva COVID-19?
Vaccinarea contribuie la reducerea numărului de
persoane care se infectează cu coronavirusul şi
la reducerea numărului de persoane care trebuie
să ajungă la spital. Prin administrarea vaccinului,
organismul dezvoltă o protecţie împotriva virusului
şi poate lupta împotriva coronavirusurilor în cazul
în care este infectat.

Cât de sigură este vaccinarea?
Siguranţa la vaccinare este foarte importantă. De
aceea există reguli şi teste stricte înainte ca un vaccin să fie aprobat. Prin urmare, toate vaccinurile împotriva COVID-19 care au fost aprobate sunt sigure.

Trebuie să fiu vaccinat?
Vaccinarea este voluntară. Nimeni nu este
obligat să fie vaccinat. Fiecare persoană este
liberă să decidă dacă doreşte sau nu să fie
vaccinată.

Vaccinarea mă face să nu mai
fiu fertil sau fertilă?
În testele efectuate, nu a existat nicio dovadă
că vaccinarea împotriva COVID-19 afectează fertilitatea femeilor sau a bărbaţilor.

Cine are voie să fie vaccinat?
Orice persoană cu vârsta de peste 16 ani poate fi vaccinată. Copiii şi adolescenţii cu vârsta
de peste 12 ani pot fi, de asemenea, vaccinaţi
cu acordul părinţilor lor.

De ce ar
trebui să mă
vaccinez?
Vaccinarea protejează împotriva infecţiei
cu coronavirusul.
Dacă vă infectaţi,
evoluţia bolii nu
este atât de gravă.
Spitalizarea este mai
puţin probabilă.
Prin vaccinare
vă protejaţi pe
dumneavoastră
şi pe cei din jur!

NEVACCINAT
20
din 1.000 de persoane
NEVACCINATE

Vaccinarea costă bani?
contractează
Covid-19

VACCINAT
Din 1.000
de persoane
VACCINATE

doar aproximativ 2
se imbolnăvesc
Covid-19.

NU. Vaccinarea este gratuită pentru toată lumea.
Nici măcar asigurarea de sănătate nu este o
condiţie prealabilă pentru aceasta.

Unde mă pot vaccina?
La cabinetul medicului dumneavoastră de familie
sau la cabinetele de pediatrie.

Ce acte îmi trebuie pentru vaccinare?
Este necesar un act de identitate cu fotografie
(carte de identitate, paşaport, paşaport electronic, permis de şedere, permis de tolerare sau
alt act similar). Dacă aveţi un certificat de vaccinare sau un card de asigurare de sănătate,
trebuie să le aduceţi cu dumneavoastră.

