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                          Ce este vaccinul împotriva coronavirusului? 
 

 

 

Fiecare cuvânt care este scris cu caractere îngroșate 
albastre va fi explicat la sfârșitul acestui document.   
 

 

Informațiile din acest document 

se bazează pe rapoarte 

despre vaccinul împotriva coronavirusului 

în Europa. 

 

 

Acest document 

dorește să ofere informații de bază 

despre vaccinul împotriva coronavirusului. 
 

Consultați medicul dumneavoastră 

pentru mai multe detalii. 
 

Astfel veți putea afla 

cum și când îl puteți obține 

și să discutați întrebările dumneavoastră. 

 
 Ce este coronavirusul?   

 
 

Coronavirusul este un virus care a început 

în 2019. 
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Coronavirusul s-a răspândit în multe țări 

în Europa și în întreaga lume. 

 

Coronavirusul mai este numit COVID-19. 

Acesta este numele virusului. 

 

Coronavirusul îmbolnăvește mulți oameni. 

Persoanele care s-au infectat cu coronavirus au: 

 

• febră 
aceasta este o temperatură corporală ridicată 

• tuse seacă 
• dificultăți de respirație 

 

 

 

Când oamenii se îmbolnăvesc foarte tare 

trebuie să meargă la spital. 

 
De asemenea, mulți oameni mor din cauza 
coronavirusului. 
 
 

 Deoarece coronavirusul poate îmbolnăvi oamenii foarte 

tare 

multe magazine s-au închis 

iar oamenii au fost nevoiți să rămână acasă. 

 

Oamenii numesc asta carantină. 
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 Ce este un vaccin?  
 

 

Un vaccin este ca un medicament 

care te ajută să nu te îmbolnăvești. 

 

Majoritatea oamenilor au făcut deja un vaccin. 
 

De exemplu, poate ați făcut deja: 

• un vaccin antigripal 

• un vaccin împotriva varicelei. 

 

 

Pentru a face un vaccin 

primiți o injecție cu medicamente 

în brațul dumneavoastră. 

 

 

Cu ajutorul unei seringi. 
O seringă este un ac 

ce conține o injecție cu medicamente în interior. 

 

 

O să doară doar puțin. 

 

După câteva secunde 

vă veți simți bine. 

 
 Ce este un vaccin împotriva coronavirusului? 

 

 

Oameni care știu multe despre coronavirus au lucrat 

împreună. 
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Împreună au găsit un vaccin 

împotriva coronavirusului. 

 
 Vaccinul vă ajută organismul 

pentru a se lupta cu coronavirusul. 

 

Astfel nu vă veți îmbolnăvi foarte tare. 

 

 

Există diferite vaccinuri împotriva coronavirusului 

care au nume diferite. 

 

Dar toate vaccinurile împotriva coronavirusului 

vă protejează de coronavirus. 

 
 De ce este bine să faceți vaccinul? 

 

 

Este bine să vă vaccinați împotriva coronavirusului. 

 

Vaccinul vă va proteja pe dumneavoastră și pe alții 

pentru a nu vă îmbolnăvi foarte tare de coronavirus. 

 

 

Daca aveți vreo intrebare 

despre vaccinul împotriva coronavirusului 

vorbiți cu medicul dumneavoastră.  

 Pot decide dacă vreau să primesc vaccinul? 
 
Da.  
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Este alegerea dumneavoastră 

dacă doriți să faceți vaccinul. 
 

Aceasta înseamnă că puteți decide. 
Nicio persoană nu vă poate forța 

să vă vaccinați. 

 

 

Dacă nu sunteți siguri ce să faceți, vorbiți cu o persoană 

în care aveți încredere. 

 

De exemplu, puteți vorbi cu: 

• un prieten bun 

• familia dumneavoastră 

• persoana dumneavoastră de sprijin. 

 

 

Împreună puteți 

vorbi despre vaccinul împotriva coronavirusului 

și găsi informații utile. 

 

În acest fel vă puteți hotărî. 

 
 Cum pot obține vaccinul? 

 

 

Fiecare țară are reguli diferite 

pentru a obține vaccinul. 

 

Puteți întreba medicul dumneavoastră sau o persoană de 

încredere cum să vă programați pentru vaccin în țara 

dumneavoastră. 
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În majoritatea țărilor din Europa 

vaccinul este gratuit. 

Aceasta înseamnă că nu trebuie să plătiți pentru acesta. 

 

Puteți întreba medicul dumneavoastră 

dacă vaccinul este gratuit în țara dumneavoastră. 

 
 Când mă pot vaccina? 

 

 

Vaccinul împotriva coronavirusului este gata ca oamenii 

să-l facă. 

 

 

 

În multe țări 

oamenii care se pot îmbolnăvi foarte tare 

din cauza coronavirusului 

vor fi vaccinați mai întâi.  

 

Deci, nu vă faceți griji dacă nu v-ați vaccinat încă. 

Veți primi vaccinul împotriva coronavirusului 

când vă va veni rândul. 

 
 Ce se întâmplă când primesc vaccinul? 

 

 

Pentru a obține vaccinul 

trebuie să mergeți la medicul dumneavoastră 

sau un spital. 
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Pentru ca vaccinul să funcționeze trebuie să vă vaccinați 

de 2 ori.  

 

 

 

 

Ambele dăți veți primi vaccinul 

în brațul dumneavoastră.  
 

Cu ajutorul unei seringi. 
 

 

Odată ce ați primit primul vaccin 

trebuie să așteptați 4 săptămâni. 
 

După 4 săptămâni mergeți din nou la medic 

pentru a primi același vaccin încă o dată. 

 

 

După ce ați primit vaccinul de 2 ori,  

sunteți protejat. 

 

De acum inainte 

nu vă veți îmbolnăvi foarte tare 

dacă sunteți infectați cu coronavirus.  

 
 Ce se întâmplă după ce primesc vaccinul? 

 

 

După administrarea vaccinului 

unii oameni au dureri musculare 

sau o temperatură ridicată a corpului 

care se poate resimți ca o febră. 
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Acestea se numesc efecte secundare. 

 

 

Dacă vă simțiți un pic rău după vaccin este normal 

dacă vă simțiți foarte rău 

puteți vorbi cu medicul dumneavoastră. 

 Pot să nu mai port o mască 
după vaccinare? 
 

 

 Nu. 

 
După administrarea vaccinului 

trebuie să purtați în continuare o mască 

și să păstrați distanțarea socială. 

 

 

Aceasta este pentru a vă proteja pe dumneavoastră și pe 

ceilalți 

până când mulți oameni sunt vaccinați. 

 
  

Cuvinte albastre explicate 
 

 

Virus 

Un virus este foarte mic 

nu o să-l puteți vedea cu ochiul liber. 

 

Un virus te poate îmbolnăvi 

de exemplu: 

-când ai gripă 
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-când te răcești. 

 

Injecție cu medicamente 
O injecție cu medicamente  

este un medicament lichid  

care arată ca apa. 
 

O injecție cu medicamente  

încape într-o seringă.   

 

Cu seringa doctorul 

poate introduce injecția de medicamente în corpul 

dumneavoastră 

spre exemplu vaccinul împotriva coronavirusului.  

 

 

Seringă 
O seringă este un ac 

pe care medicii și asistenții medicali îl folosesc 

pentru a vaccina oamenii 

sau pentru a da unele medicamente oamenilor. 

 

 

Distanțare socială 

Distanțarea socială înseamnă 

să stai departe de alte persoane. 

 

 

Este foarte important 

pentru că atunci când oamenii sunt prea apropiați 

este posibil să vă infectați cu coronavirus. 
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 Distanțarea socială înseamnă că 

trebuie să stăm departe unul de celălalt. 

 

Stând departe de alte persoane 

putem opri  

îmbolnăvirea mai multor persone cu coronavirus. 
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Contact: 
 

Inclusion Europe 

secretariat@inclusion-europe.org 

www.inclusion-europe.eu 

 

EASPD 

info@easpd.eu 

www.easpd.eu 
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