
   

  

CORONAVIRUS (COVID-19) 

Despre vaccin  

(Februarie 2021) 

Mă vor proteja vaccinurile actuale împotriva noilor 

tulpini ale COVID-19? 
 

Da, vaccinurile care au fost dezvoltate și aprobate 
funcționează împotriva noilor tulpini ale COVID-19. 
 

De câte ori va trebui să fac vaccinul pe durata vieții? 

Se va face anual din cauza mutațiilor tulpinilor COVID, 

în mod asemănător vaccinului antigripal actual? 
 

Este posibil ca acesta să fie ca vaccinul antigripal care are 
un ciclu anual de administrare, deoarece vaccinul este 
modificat în funcție de tulpinile virusului aflat în 
circulație. 
 
 

Există mai multe vaccinuri în stadiu de testare. De ce 

nu folosesc unul dacă știu că funcționează? 

Omenirea are nevoie de o gamă de vaccinuri care au 
caracteristici diferite, care sunt adecvate pentru toate 
grupele de vârstă și pentru toate grupurile etnice, 
inclusiv pentru persoanele cu probleme de sănătate, și 
care pot fi distribuite și utilizate în toate colțurile lumii. 
Este nevoie de miliarde de doze. Unul sau două vaccinuri 
nu vor putea acoperi aceste nevoi și, prin urmare, 
trebuie să continuăm să dezvoltăm mai multe 
vaccinuri, folosind diverse abordări științifice pentru a 
putea controla pandemia. 

Cum funcționează vaccinul? 

 

Vaccinul este administrat într-un  
mușchi albrațului. Vaccinul  
reduce riscul de îmbolnăvire  
severă cu COVID-19.  
 
Vaccinul stimulează sistemul imunitar al organismului 
să-și producă propria protecție (anticorpi) împotriva 
virusului COVID-19. 
 

Vaccinul se administrează în două doze. A doua doză 
va fi la 3-12 săptămâni după prima, este important să 
aveți ambele doze făcute pentru a obține cea mai 
bună protecție. Veți primi informații despre a doua 
doză după administrarea primului vaccin. Dacă nu vă 
simțiți bine, ar trebui să vă reprogramați vaccinarea. 
 

Trebuie să mă vaccinez dacă am avut deja COVID-

19? 
Da. Numărul anticorpilor va începe să scadă la câteva 
luni de la infectare. Dacă ați avut COVID-19, 
vaccinarea vă va crește imunitatea pe termen lung. 
Vaccinul este sigur dacă ați fost infectat cu COVID-
19. 

 

Cum a fost testat vaccinul COVID-19? 
 

Există 3 vaccinuri aprobate pentru utilizare în Marea 
Britanie (Pfizer/BioNTEch, Oxford/AstraZeneca și 
Moderna). 
 

Fiecare vaccin împotriva COVID-19 a fost supus 
acelorași teste, analize și procese de reglementare ca 
toate celelalte vaccinuri, înainte de a fi aprobate pentru 
utilizare. Fiecare vaccin a fost testat pe zeci de mii de 
oameni, dintr-o gamă largă de grupuri etnice și 
demografice. Nu s-a omis nicio etapă. În Marea 
Britanie procesul de aprobare pentru utilizare este 
același pentru fiecare vaccin, indiferent cine l-a creat. 
 

A mai fost creat vreun vaccin într-un timp atât de 

scurt? 

În mod normal, pentru a începe cercetarea în scopul 
dezvoltării unui vaccin este nevoie de o perioada lungă 
de timp în care suficienți oameni contractează o boală, 
cu toate acestea, rata ridicată de îmbolnăvire cu 
COVID-19 a permis accelerarea studiilor. Ca urmare a 
impactului și răspândirii COVID-19 în întreaga lume, s-
au făcut investiții financiare și s-au alocat resurse uriașe 
din partea multor grupuri care lucrau la dezvoltarea 
vaccinului. Am reușit să dezvoltăm rapid vaccinul, 
bazându-ne pe cunoștințele dobândite la dezvoltarea 
vaccinului împotriva virusului Ebola. 



 

Care sunt efectele secundare ale vaccinului împotriva COVID-19? 
 

Ca în cazul oricărui vaccin, pot exista unele efecte secundare comune, inclusiv: 

• Sensibilitate, durere, senzație de căldură, roșeață, inflamație sau durere la nivelul brațului, acolo 

unde a fost administrată injecția 

• stare febrilă, dureri, oboseală sau o stare generală de rău 

• durere de cap și stări de greață 

 

Acestea sunt semne clare că vaccinurile funcționează, iar sistemul imunitar răspunde. Paracetamolul poate 

atenua aceste reacții adverse. Acestea nu ar trebui să dureze mai mult de o săptămână. Dacă simptomele se 

agravează sau aveți îngrijorări, sunați la NHS 111 și spuneți că ați făcut vaccinul împotriva COVID-19. 

Dar efectele pe termen lung?  
 
Între milioanele de oameni din întreaga lume care au fost vaccinați prin intermediul programelor de 
dezvoltare sau de studiu, nu au fost raportate cazuri cu efecte secundare pe termen lung. Este adevărat că, 
pentru fiecare medicament și vaccin produs, nu puteți fi sigur că nu vor apărea anumite efecte pe termen 
lung. Per ansamblu, riscul apariției efectelor secundare pe termen lung este mult mai mic față de riscul de 
a contracta COVID-19. 

 

Accesul la vaccinul împotriva COVID-19 
(February 2021) 

Este posibil ca o persoană să se vaccineze fără ca aceasta să fie înregistrată la un medic de familie? 
 

Planul actual de implementare a vaccinului impune ca persoanele să fie înregistrate la un medic de familie 
pentru a putea fi chemate în scopul vaccinării, la momentul stabilit. Există multe grupuri care lucrează din 
greu pentru a se asigura ca acest lucru să nu mai fie  o condiție; în anumite zone ale țării, vaccinul este 
achiziționat pentru  grupuri de persoane, cum ar fi cele fără adăpost din cămine și centre, care nu sunt 
înregistrate la un medic de familie. Dacă nu sunteți sigur cum puteți obține vaccinul, contactați personalul 
de asistență al unității de cazare, echipa de asistență sau serviciul de asistență local. 
 

Dacă oamenii nu pot avea fizic acces la vaccin, există ajutor în acest sens (de exemplu, dacă au nevoie 

de bani pentru călătorie, nu pot călători fizic)? 
 

Acest lucru variază în funcție de locul în care vă aflați și de diferitele servicii și sisteme de asistență din zona 
dvs. Vă recomandăm să contactați personalul de asistență al unității de cazare, echipa de asistență sau 
serviciul de asistență local și să îi informați despre situația dvs. 

Există alcool/etanol în vaccin? Este potrivit pentru cineva care se află în recuperare după dependență 

sau pentru musulmani? 

 
Da, dar în cantități foarte mici (0,002 mg alcool pe doză de 0,5 ml) -  această concentrație nu este suficientă 
pentru a avea efect asupra corpului dumneavoastră. Liderii din toate religiile au spus că ei consideră că 
vaccinul este în regulă pentru persoanele care își urmează credința. 
 

Există afecțiuni medicale care să mă pot exclude de la administrarea vaccinului? 

 
Persoanele cu afecțiuni medicale preexistente vor avea mai multe beneficii ca urmare a protecției oferite 
prin vaccinare. Persoanele care au avut în trecut alergii severe  de la vaccinuri ar trebui să discute acest 
aspect cu medicul lor de familie înainte de a li se administra vaccinul. 

Efectele secundare ale vaccinului împotriva COVID-19 
(February 2021) 


