
Un ghid pentru vaccinarea COVID-19  

De ce este important să vă administrați vaccinul COVID-19? 
Administrarea vaccinului COVID-19 ar trebui să vă protejeze și să vă poată ajuta să vă 
protejați familia și pe cei dragi. 
 
Vaccinul COVID-19 ar trebui să contribuie la reducerea ratei bolilor grave și să salveze 
vieți, reducând presiunea asupra Serviciului Național de Sănătate (NHS) și asupra 
serviciilor de asistență socială. 
 
Cine poate obține vaccinul COVID-19? 
Serviciul Național de Sănătate (NHS) invită oamenii să se vaccineze treptat, deoarece 
aprovizionarea vaccinului permite acest lucru.  Cabinetele medicilor de familie 
procesează listele de pacienți și vor invita oamenii să programeze o vaccinare la unul 
dintre centrele locale din județ.  
Serviciul Național de Sănătate (NHS) oferă în prezent vaccinul COVID-19 persoanelor 
celor mai expuse riscului de coronavirus: 

1. Persoanele care locuiesc în casele de îngrijire pentru persoane în vârstă și 
îngrijitorii acestora 

2. Toți cei de 80 de ani și peste; și lucrătorii din domeniul sănătății din prima 
linie și al asistenței medicale 

3. Toți cei de 75 de ani și peste 
4. Toți cei de 70 de ani și peste; și cei care sunt extrem de vulnerabili din punct 

de vedere clinic.   
   
Cum vor fi invitați pacienții la vaccinare? 
Majoritatea oamenilor vor fi invitați prin telefon, text sau scrisoare de la medicul lor 
de familie sau de la sistemul național de rezervare; aceasta va include toate 
informațiile de care aveți nevoie pentru a vă face rezervarea, inclusiv numărul 
Serviciului Național de Sănătate (NHS).  
 
Vă rugăm să așteptați să fiți contactat de către medicul de familie/Serviciul Național 
de Sănătate (NHS) cu privire la un interval de întâlnire. 
 
Cât de eficient este vaccinul COVID-19? 
Prima doză de vaccin COVID-19 ar trebui să vă ofere o bună protecție împotriva 
coronavirusului, dar aveți nevoie de ambele doze de vaccin pentru a vă oferi o 
protecție mai durabilă. Puteți avea a doua doză până la 12 săptămâni după prima.  
 
Există șansa să primiți sau să răspândiți coronavirus, chiar dacă ați avut vaccinul.  Este 
important să urmați în continuare instrucțiunile de distanțare socială și să purtați o 
mască peste nas și gură, în locurile unde este greu să stați departe de alte persoane.  
 
Ce vaccin pentru COVID-19 este disponibil în prezent? 



Ambele vaccinuri Pfizer/BioNTech și Oxford/AstraZeneca COVID-19 sunt acum 
disponibile. Ambele vaccinuri s-au dovedit a fi sigure, oferă un nivel ridicat de 
protecție și au primit aprobarea Agenției Naționale a Medicamentului și a 
Dispozitivelor Medicale (MHRA).  Alte vaccinuri pot fi aprobate în viitor, dar toate vor 
trebui să treacă prin toate studiile clinice și verificările de siguranță prin care trec 
toate celelalte medicamente autorizate. 
 
Vaccinul conține produse de origine animală? 
Vaccinurile COVID-19 aprobate nu conțin produse de origine animală, produse fetale 
sau microcipuri.  Vaccinul este promovat activ de Comitetul consultativ național al 
moscheilor și imamilor (MINAB) și de alți lideri de credință.  
 
Vaccinurile nu utilizează virusul viu și nu vă vor oferiCOVID-19. Nu vă afectează ADN-
ul în niciun fel.   
 
Serviciul Național de Sănătate (NHS) este sigur că vaccinurile sunt sigure? 
Da. Serviciul Național de Sănătate (NHS) nu va oferi niciun vaccin COVID-19 până 
când experții independenți nu vor fi de acord că este sigur să o facă. MHRA, 
autoritatea oficială de reglementare din Regatul Unit, a declarat că ambele vaccinuri 
actuale sunt sigure și oferă un nivel ridicat de protecție.   
 
Ce se întâmplă la centrul de vaccinare? 
Centrele de vaccinare gestionează cu atenție prezența pentru a se asigura că oamenii 
respectă cerințele de distanțare socială.   Când participați la programare, trebuie să 
purtați o mască, cu excepția cazului în care sunteți scutiți din motive medicale.   
 
Dacă aveți nevoie de un interpret sau de orice alt sprijin în timpul programării, vă 
rugăm să informați centrul în avans.  Adresați-vă cabinetului medicului de familie 
dacă aveți nelămuriri cu privire la participarea la programarea dvs.  
 
Care sunt posibilele efecte secundare? 
Ca toate medicamentele, vaccinurile pot provoca reacții adverse. Cele mai multe 
dintre acestea sunt ușoare și pe termen scurt și nu toată lumea le are. Chiar dacă 
aveți simptome după prima doză, tot trebuie să vă faceți a doua doză.  
 
Reacțiile adverse foarte frecvente includ: 

▪ O senzație dureroasă, grea și sensibilitate în brațul în care ați făcut injecția. 
Acest lucru tinde să fie cel mai grav la 1-2 zile după vaccin 

▪ Senzație de oboseală 
▪ Cefalee, dureri generale sau simptome ușoare asemănătoare gripei 
▪ Senzație de rău sau stare de rău.  
 

Până în prezent, milioane de oameni au primit un vaccin COVID-19 și rapoartele 
despre reacțiile adverse grave, cum ar fi reacțiile alergice, au fost foarte rare. Nu au 
fost raportate complicații pe termen lung.  



 
Dacă aveți o reacție la vaccin, aceasta se întâmplă de obicei în câteva minute. 
Personalul care administrează vaccinul este instruit să facă față reacțiilor alergice și 
să le trateze imediat. 
 
 
Când ar trebui să fac al doilea vaccin? 
Șefii serviciilor medicale din Regatul Unit au căzut de acord asupra unui termen mai 
lung între prima și a doua doză (până la 12 săptămâni), astfel încât mai mulți oameni 
să poată primi prima doză rapid. Ar trebui să primiți a doua doză din același tip de 
vaccin.   
 
Sfaturi dacă sunteți gravidă, dacă vă gândiți să rămâneți gravidă sau dacă alăptați 
Nu există dovezi că vaccinul COVID-19 nu este sigur dacă sunteți gravidă, dar sunt 
necesare mai multe dovezi înainte de a vi se putea oferi în mod obișnuit vaccinul. 
 
Discutați cu medicul dumneavoastră despre vaccinare dacă sunteți 

• cu risc ridicat de a lua coronavirus din cauza locului în care lucrați 
• aveți o stare de sănătate care înseamnă că aveți un risc ridicat de complicații 

grave ale coronavirusului 
 
Puteți face vaccinul COVID-19 dacă alăptați. 
 
Nu trebuie să evitați sarcina după vaccinare. Vaccinul nu vă poate oferi 
dumneavoastră sau copilului dumneavoastră COVID-19. Nu există dovezi care să 
sugereze că vaccinul reduce fertilitatea masculină sau feminină.  
 
În prezent sunt bolnav de COVID-19, pot face vaccinul? 
Dacă aveți în prezent COVID-19 sau nu vă simțiți bine având simptome similare COVID-19, 
nu trebuie să faceți vaccinul până nu vă reveniți. 
 
Am avut deja COVID-19, deci mai trebuie să mă vaccinez? 
Da, ar trebui să vă vaccinați în continuare.  În prezent, nu există dovezi că persoanele 
care au avut COVID-19 au imunitate pe termen lung împotriva virusului.  


