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Vaccinarea vă protejează pe dvs. şi pe cei din familia dvs.!
Vaccinarea împotriva coronavirusului este calea de ieşire din pandemie. Persoanele vaccinate sunt protejate
şi îi protejează pe cei din jurul lor. Gândiţi-vă la sănătatea dvs. şi la familia şi prietenii dvs. – vaccinaţi-vă!
Pentru mai multe informaţii, accesaţi site-ul web al Ministerului Afacerilor Sociale: Întrebări frecvente în
limbi străine (sozialministerium.at) sau Informaţii privind coronavirusul: Fondul austriac de integrare ÖIF

Vaccinurile împotriva coronavirusului
Vaccinurile au fost verificate riguros de către
experţi din cadrul autorităţilor europene şi sunt
foarte sigure. Vaccinul funcţionează: în grupuri
cu multe persoane vaccinate, rata de infectare
scade semnificativ.

Cum acţionează vaccinurile
În cazul vaccinurilor împotriva coronavirusului disponibile
în prezent, în corp este injectat un „plan de construcţie”,
prin intermediul căruia organismul poate construi în
mod autonom o componentă de suprafaţă a coronavirusului. Imediat ce sistemul imunitar identifică această
componentă, organismul produce anticorpi. Aceştia
protejează persoana vaccinată împotriva îmbolnăvirii, în
cazul infectării cu noul coronavirus. În cazul vaccinurilor
ARNm, acest plan de construcţie este înglobat în mici
particule lipidice, iar în cazul vaccinurilor cu vector
viral, într-un virus diferit, complet inofensiv.

Vaccinare în condiţii
de siguranţă
Conform unui sondaj recent:

50 %

peste 50 % din locuitorii cu antecedente de imigrare din
Austria doresc să se vaccineze în condiţii de siguranţă
împotriva COVID-19, de îndată ce li se oferă această
posibilitate. Acest lucru înseamnă însă că aproape 50%
din locuitori trebuie încă să fie convinşi cu privire
la avantajele vaccinării. Numai vaccinarea protejează
împotriva dezvoltării unei forme severe a bolii, precum şi
împotriva posibilelor efecte nocive pe termen lung.

Reacţiile indică efectele
La locul injectării pot apărea reacţii precum
înroşirea sau umflarea pielii, senzaţie de căldură
sau dureri. De asemenea, sunt posibile simptome
precum dureri de cap, oboseală şi febră.
Aceste simptome posibile indică mecanismul natural de apărare al organismului persoanei vaccinate.
Ele nu reprezintă un motiv de îngrijorare şi dispar
spontan, de regulă, în decurs de câteva zile.

Pe scurt: anterior vaccinării împotriva coronavirusului
Unde se realizează vaccinarea?
Cât costă vaccinarea?
Vaccinarea împotriva
coronavirusului este gratuită.

Unde mă pot înregistra?
Persoanele care doresc să se vaccineze se pot înregistra
pe platformele online ale landurilor federale Austria
se vaccinează– o iniţiativă împotriva coronavirusului
(oesterreich-impft.at) sau telefonic, la numărul: 1450.
Fondul austriac de integrare (ÖIF) oferă asistenţă la
înregistrare în diverse limbi la numărul de telefon:
+43 1/715 10 51 – 263.

Vaccinarea se realizează atât în cadrul centrelor de
vaccinare, cât şi la cabinetele medicale de la nivel local,
care oferă ca serviciu suplimentar vaccinarea împotriva
coronavirusului. Mai multe detalii în acest sens vă sunt
comunicate la momentul înregistrării în vederea vaccinării.

Documente pe care trebuie să le aveţi
cu dvs. la vaccinare:
•
•
•
•

cardul de asigurare socială de sănătate (e-card)
(dacă este disponibil)
certificat de vaccinare (dacă este disponibil)
certificat privind alergiile (dacă este disponibil)
opţional: „Fişă de informare şi documentare
privind vaccinarea împotriva COVID-19”

Pe scurt: ulterior vaccinării împotriva coronavirusului

Ce măsuri de protecţie rămân valabile?
Măsurile de protecţie precum păstrarea distanţei, testarea şi purtarea măştii sunt în continuare importante şi vor
rămâne în vigoare până când va fi vaccinată majoritatea
populaţiei. Astfel, sunt protejate toate persoanele care
nu sunt încă vaccinate.

Ce beneficii îmi oferă vaccinarea?
Prin vaccinare, vă protejaţi pe dumneavoastră şi
pe cei din jurul dumneavoastră. De asemenea, se
renunţă la obligaţia de testare în cazul accesului în
diverse puncte de interes sau chiar la obligaţia de
carantinare în urma contactului cu oameni infectaţi.

Când pot călători din nou
şi când îmi pot vizita familia?

Călătorii în siguranţă
Pericolul de infectare este mai scăzut în unele
ţări şi mai ridicat în altele. Situaţia este evaluată
continuu pentru a garanta desfăşurarea călătoriilor
în condiţii optime.
Pentru întrebări frecvente privind intrarea
pe teritoriul Austriei, puteţi accesa: Întrebări
frecvente şi răspunsuri: Intrarea pe teritoriul
Austriei (sozialministerium.at)

Toate persoanele care au fost vaccinate, testate în
vederea depistării infectării sau care au trecut prin boală
pot dovedi aceste lucruri prin intermediul certificatului
verde. Astfel, ar trebui să fie din nou posibil accesul fără
griji în unităţi gastronomice, culturale şi sportive sau chiar
revenirea la călătorii în siguranţă şi la vizitarea familiei.

În ce act este documentată vaccinarea
împotriva coronavirusului?
Vaccinarea împotriva coronavirusului este documentată în certificatul electronic de vaccinare,
precum şi în certificatul de vaccinare pe hârtie
sau pe cardul de vaccinare.

Indicaţie:
prezentarea de mai sus conţine informaţii sintetizate cu privire la vaccinarea împotriva coronavirusului. Anterior vaccinării,
discutaţi în orice caz cu medicul dumneavoastră curant.

