
PAȘAPORTUL ELECTRONIC DE 
VACANŢĂ ȘI PAȘAPORTUL VERDE
O vaccinare COVID-19 efectuată în Austria este documen-
tată în permisul de vaccinare (electronic). Puteţi utiliza 
cartea de identitate sau semnătura telefonului mobil pe 
pagina principală www.elga.gv.at Aruncaţi o privire și  
descărcaţi certificatele de vaccinare cu coduri QR con-
forme UE.

Cu aplicaţia „Grüner Pass” puteţi salva 
și prezenta certificatele care atestă că aţi 
primit vaccinul („certificatul de vaccinare”), 
aţi fost testaţi („certificatul de testare”) sau 

v-aţi recuperat („certificatul de recuperare”) folosind un 
cod QR local pe smartphone-ul dvs. Valabil în combinaţie 
cu un act de identitate cu fotografie! 

Informationen: www.gruenerpass.gv.at
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Protejaţi-vă cu vaccinarea împotriva coro-
navirusului pe dvs. și pe ceilalţi! 

Vaccinarea este voluntară și gratuită.
În funcţie de vaccin, se administrează una 
sau - la câteva săptămâni - două doze pen-
tru a obţine eficacitatea deplină..

Vaccinurile aprobate în Austria sunt efici-
ente și sigure. Au fost riguros examinate. 

Toate informaţiile și linkurile pentru preîn-
registrare în statele federale pot fi găsite la: 
https://www.oesterreich-impft.at/ 
impfanmeldung/
Alte informaţii importante despre Covid-19:
www.daheimbetreut.at

CELE MAI IMPORTANTE LU-
CRURI DINTR-O PRIVIRE

VACCINAREA 
ESTE VOLUNTA-
RĂ ȘI GRATUITĂ

VACCINAREA 
PROTEJEAZĂ 

VACCIN  
LA COMANDĂ
Vaccinarea împotriva COVID-19 este voluntară și gratuită.
Oricine se încadrează într-o grupă de vârstă cu un vaccin 
aprobat și dorește să fie vaccinat, poate fi vaccinat. Sunt 
disponibile mai multe vaccinuri și vor urma și altele.

Cu cât mai mulţi oameni sunt vaccinaţi, cu atât pot fi mai 
bine limitate răspândirea virusului, precum și apariţia și 
răspândirea de noi variante de virus, posibil chiar mai 
periculoase. Și cu atât suntem mai bine protejaţi ca o 
comunitate.

Se monitorizează în mod constant și se evaluează știinţi-
fic măsura în care sunt necesare vaccinări suplimentare 
pentru imunitatea pe termen lung și dacă pot fi combi-
nate diferite vaccinuri.

Procedura pentru persoanele care au fost vaccinate 
cu vaccinuri non-UE: comitetul naţional de vaccina-
re recomandă ca persoanele care au fost vaccinate cu 
vaccinuri care nu sunt aprobate în întreaga UE (cum ar fi 
Sputnik) să fie considerate vaccinate după încă un vaccin 
aprobat în UE în conformitate cu programul de vaccinare 
respectiv.

EFECT, SIGURANŢĂ ȘI EFECTE 
SECUNDARE
La vaccinurile aprobate în prezent se administrează la 
intervale una sau două doze de vaccin.

Vaccinurile aprobate în Austria au fost testate în confor-
mitate cu directivele stricte de aprobare ale UE. Eficaci-
tatea și siguranţa vaccinurilor au fost testate pe larg. 
La fel ca în cazul oricărui vaccin, pot apărea reacţii fizi-
ce care, totuși, se ameliorează rapid și fără să prezinte 
probleme. De exemplu, apar adesea la locul vaccinării 
roșeaţă, durere, zona putându-se și umfla. De aseme-
nea, pot apărea oboseala, cefaleea, dureri musculare 
sau articulare, umflarea ganglionilor limfatici, greaţă, 
frisoane și febră. 
Ocazional, s-au constatat și efecte secundare neaș-
teptate, ca și în cazul altor vaccinări și medicamente. 
Acestea sunt monitorizate și evaluate de autorităţile 
responsabile. 

S-a dovedit că vaccinurile împotriva coronavirusului nu 
modifică genomul uman și nu au efecte asupra fertili-
tăţii. Există o mulţime de zvonuri pe reţelele sociale în 
prezent. Puteţi găsi realitatea aici: 
zvonuri și realitate (www.sozialministerium.at).

împotriva îmbolnăvirii 
cu COVID-19

Cele mai importante 
informaţii dintr-o privire



CEL MAI MARE RISC PENTRU 
PERSOANELE ÎN VÂRSTĂ
Sute de milioane de oameni din întreaga lume au contrac-
tat COVID-19, boală cauzată de coronavirus, și milioane 
au murit.

Aceasta afectează pe toată lumea. Și se poate întâmpla 
oricui. În special persoanele în vârstă și persoanele cu 
boli anterioare prezintă un risc deosebit de mare de a fi 
afectate de un curs sever al bolii, în cel mai rău caz fatal. 
Dar chiar și tinerii suferă adesea de consecinţe prelungite 
și grave ale bolii (COVID de lungă durată). 

Singura modalitate de a vă proteja eficient de îmbolnăvire 
și de consecinţele acesteia este să vă vaccinaţi. 

VACCINAREA 
NE PROTEJEA-
ZĂ PE NOI ȘI 
PE CEILALŢI!

ACEASTA 
AFECTEAZĂ PE 
TOATĂ LUMEA.
ȘI SE POATE 
ÎNTÂMPLA 
ORICUI.

VACCINAREA PENTRU ASISTENŢII INDE-
PENDENŢI DE ÎNGRIJIRE PERSONALĂ: 

Asistenţii independenţi de îngrijire per-
sonală (îngrijire permanentă), dacă au 
asigurare de sănătate în Austria, au opţi-
unea de a beneficia gratuit de vaccinarea 
împotriva coronavirusului. Calea directă 
către vaccinarea împotriva coronavirusului 
este prin înregistrare online pe platforma 
de vaccinare a statului federal respectiv. 
Vă puteţi înregistra prin intermediul plat-
formei „Austria se vaccinează” (a se vedea 
mai jos).

CUM MĂ POT ÎNREGISTRA PENTRU VACCINUL 
COVID? 
Puteţi găsi toate informaţiile și linkurile pentru  
preînregistrare în statele federale la:  
https://www.oesterreich-impft.at/impfanmeldung/

ALTE INFORMAŢII IMPORTANTE DESPRE  
COVID-19: www.daheimbetreut.at

VACCINAREA NE PROTEJEAZĂ 
PE NOI ȘI PE CEILALŢI
La sfârșitul anului 2020, primii austrieci au fost vacci-
naţi - în special persoane din căminele pentru vârstnici 
care au fost deosebit de grav afectate în primul an al 
pandemiei. Campania de vaccinare este acum în plină 
desfășurare. Oricine se încadrează la o categorie cu vac-
cinuri aprobate și dorește să fie vaccinat, este vaccinat. 
Vaccinurile aprobate protejează împotriva îmbolnăvirii 
cu COVID-19 sau cel puţin previn cursurile severe ale 
bolii. De asemenea, s-a demonstrat că vaccinurile reduc 
semnificativ probabilitatea transmiterii virusului. Deci 
vaccinarea ne protejează pe noi și pe ceilalţi.

Până în prezent, vaccinurile au fost eficiente și împotriva 
noilor variante ale virusului. Vaccinurile sunt, de aseme-
nea, adaptate continuu la noile variante de virus.

ATENŢIE: 
COVID-19 afectează toate grupele de vârstă. Cursurile 
severe ale bolii pot apărea - deși mai rar - chiar și la 
tineri. Dar și cursurile fără simptome și mai ușoare pot 
avea consecinţe grave pe termen lung, cum ar fi afecta-
rea organelor interne majore.


