
Vaccinarea
Un vaccin împotriva virusului Corona te protejează pe tine și pe ceilalți. Când multe persoane sunt
vaccinate, virusul nu mai reprezintă un pericol atât de mare. Numărul persoanelor grav afectate va
scădea și numărul paturilor în spitale va crește. În Germania vaccinarea este voluntara și gratuită
pentru toată lumea. Așadar nimeni nu trebuie să plătescă pentru vaccin și nimeni nu poate fi obligat să
se vaccineze. Însă doar atunci când se vaccinează un număr suficient de mare de oameni poate fi
înăbușită pandemia.

Alte măsuri ajutătoare
Până ce suficient de mulți oameni vor fi vaccinați trebuie să menținem distanța și să reducem contactul
cu alte persoane. Altfel rămân spitalele aglomerate, magazinele închise și întâlnirile interzise. De
asemenea încă trebuie să purtăm mască. Acum există multe locuri unde se pot face teste rapide pentru
Corona. Acestea sunt gratuite. De asemean aplicația de avertizare (Corona Warn-App) 
este utilă atunci când este folosită de mulți utilizatori.

Unde pot găsi informații mai multe și mai exacte
Există multe informații referitoare la Corona și vaccinare. Din păcate există și multe informații false și
nu e deloc ușor de observat ce e adevărat și ce nu. Ai încredere dor în sursele de informare sigure și
serioase. În Germania se pot găsi informații sigure referitoare la Corona pe pagina Institutului Robert
Koch (RKI) www.rki.de, la Ministerul Sănătății (BMG) www.bundesgesundheitsministerium.de sau pe
www.zusammengegencorona.de și pe Platforma Națională de Informare Medicală (BZgA)
www.infektionsschutz.de.
Bineînțeles că se poate întreba și doctorul de familie la care poate deja s-a mers.
 

Noul virus Corona (SARS/CoV-2) există în întreaga lume și probabil va continua să existe. Totuși
împreună putem face ca virusul să nu mai fie o amenințare pentru noi. Atunci pandemia se va sfârși și
ne vom putea întoarce cu toții la viața noastră normală. Pentru a reuși asta trebuie totuși să ne
străduim cu toții.

Așa poți ajuta la înăbușirea pandemiei de Corona
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În Germania sunt admise patru vaccinuri care sunt eficiente și sigure
Producătorii sunt BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca și Johnson&Johnson. 
Cu BioNTech/Pfizer, Moderna și AstraZeneca se efectuează două vaccinuri, cu Johnson&Johnson doar unul.

Producerea vaccinurilor împotriva Corona a fost foarte rapidă, deoarece un număr foarte mare de experți din lumea
întreagă a colaborat în acest scop. S-au cheltuit sume foarte mari pentru ca cercetarea să înainteze cu rapiditate.
Totodată virușii de tip Corona nu sunt noi, de aceea oamenii de știință știau deja multe aspecte referitoare la acești viruși.
Deoarece virusul Corona este răspândit în întreaga lume, vaccinul a putut fi testat foarte repede.
Pentru a fi admis în Germania, un vaccin este testat foarte exact. Și după admitere vaccinul este observat îndeaproape.
Mai multe informații se pot găsi pe www.zusammengegenCorona.de/impfen/impfstoffe/so-sicher-ist-die-Corona-
schutzimpfung.
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Vaccinul oferă protecție împotriva unei îmbolnăviri severe cu virusul Corona
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*Surse: Europäische Zulassung, Empfehlung der Ständigen Impfkommission, Impfverordnung des Bundesministeriums für Gesundheit, 
Zusammen gegen Corona

Reacții tipice după vaccinare
Este posibil ca după vaccinare să se simtă o reacție a corpului la vaccin. Aceste reacții sunt un semn că sistemul imunitar
funcționează. Asta este bine și reprezintă o parte din efectul vaccinului. De obicei efectele secundare dispar după 24 de
ore.
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