
CELE MAI IMPORTANTE LU-
CRURI DINTR-O PRIVIRE

VACCINAREA 
ESTE VOLUNTA-
RĂ ȘI GRATUITĂ

VACCINAREA 
PROTEJEAZĂ 

VACCINAREA PLANIFICATĂ
Vaccinarea este voluntară și gratuită. 
În prezent nu există suficiente vaccinuri aprobate dis-
ponibile pentru a vaccina pe oricine dorește imediat. În 
Austria, prin urmare, vaccinarea se efectuează conform 
unui program prestabilit, în trei faze de vaccinare: 

ÎN FAZA 1 
(deja în desfășurare sau finalizată) sunt vaccinaţi  
rezidenţii și personalul din căminele pentru vârstnici, pe 
lângă cei care lucrează în sectorul sănătăţii și primele 
grupe cu risc ridicat. 

ÎN FAZA 2 
urmează persoanele în vârstă, inclusiv persoanele în-
grijite acasă (și asistenţii de îngrijire personală PERMA-
NENTĂ), persoanele cu boli anterioare și persoanele care 
lucrează în infrastructura critică și sistemică. Această 
fază este în desfășurare și va continua în funcţie de dis-
ponibilitatea vaccinurilor. 

ÎN FAZA 3 
(planificată din al doilea trimestru al anului 2021) se  
poate vaccina oricine dorește.

EFECT, SIGURANŢĂ ȘI EFECTE 
SECUNDARE
Cu vaccinurile aprobate în prezent, trebuie administrate 
două doze la un interval de câteva săptămâni. 

Vaccinurile aprobate în Austria au fost testate în 
conformitate cu directivele stricte de aprobare ale UE. 
Eficacitatea și siguranţa vaccinurilor au fost testate pe 
multe mii de voluntari.

La fel ca în cazul oricărui vaccin, pot apărea reacţii fizi-
ce ocazionale 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 asemenea, pot apărea oboseala, cefaleea, dureri 
musculare sau articulare, umflarea ganglionilor limfa-
tici, greaţă, frisoane și febră. Acest lucru nu afectează 
siguranţa și eficacitatea vaccinării.

S-a dovedit că vaccinurile împotriva coronavirusului  
nu modifică genomul uman și nu au efecte asupra 
fertilităţii. 

Protejaţi-vă cu vaccinarea împotriva coro-
navirusului pe dvs. și pe ceilalţi! 

Vaccinarea este voluntară și gratuită.
Se administrează două doze de vaccin
la un interval de câteva săptămâni.

Vaccinurile aprobate în Austria sunt efici-
ente și sigure. Au fost riguros examinate și 
testate pe multe mii de voluntari.

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

împotriva îmbolnăvirii 
cu COVID-19

Cele mai importante 
informaţii dintr-o privire
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CEL MAI MARE RISC PENTRU 
PERSOANELE ÎN VÂRSTĂ
Peste 100 de milioane de oameni din întreaga lume au 
contractat COVID-19, boală cauzată de coronavirus, și 
milioane dintre ei 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. 

Singura modalitate de a controla cu adevărat virusul și  
de a reveni la o viaţă normală, fără pandemie, este  
vaccinarea.

VACCINAREA 
NE PROTEJEA-
ZĂ PE NOI ȘI 
PE CEILALŢI!

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

VACCINAREA REGLEMENTATĂ PENTRU 
ASISTENŢII INDEPENDENŢI DE ÎNGRIJIRE 
PERSONALĂ:  

Asistenţii independenţi de îngrijire 
personală (din îngrijirea permanentă) se 
bucură acum, alături de alte grupuri de 
populaţie cu risc crescut sau relevanţă sis-
temică, de prioritate în cadrul vaccinării 
împotriva coronavirusului, în funcţie de 
disponibilitatea vaccinurilor. Vaccinarea 
este gratuită pentru cei cu asigurări de 
sănătate în Austria!

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 vaccinaţi 
- în special persoane din căminele pentru vârstnici care 
au fost deosebit de grav afectate în primul an al pande-
miei. Campania de vaccinare este acum în plină des-
fășurare. Sunt vaccinate alte grupuri de risc și cei care 
lucrează în arii relevante din punct de vedere sistemic. 
Până la sfârșitul anului 2021, toţi cei care doresc ar trebui 
să aibă posibilitatea de a primi gratuit vaccinul. Numărul 
de persoane care pot fi vaccinate simultan depinde de 
cantităţile disponibile de vaccin. 

Vaccinurile aprobate protejează împotriva îmbolnăvirii 
cu COVID-19 sau cel puţin previn cursurile severe ale bo-
lii. De asemenea, este probabil ca vaccinurile să opreas-
că transmiterea virusului. Deci vaccinarea ne protejează 
pe noi și pe ceilalţi.

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.


