
  

 

CORONAVIRUS (COVID-19) 

După vaccinare  

(Februarie 2021) 

Cum funcționează vaccinul? 
 

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. 
 

Încă mai pot contracta și transmite virusul COVID-

19? 
 

Există această posibilitate, însă este mult mai redusă 
decât dacă nu ați fi făcut vaccinul. Nu există 
suficiente dovezi pentru a ști dacă vaccinul va putea 
opri contractarea și transmiterea virusului, însă va 
reduce riscul. 
 

Ar trebui să urmați îndrumările guvernamentale 
privind restricțiile COVID-19, chiar dacă ați făcut 
vaccinul. Acestea includ distanțarea socială, spălarea 
mâinilor și purtarea unei măști faciale. Găsiți cele mai 
recente sfaturi și restricții aici: 
https://www.gov.uk/coronavirus. 
 

Mă va proteja vaccinul împotriva noilor tulpini de 

COVID-19? 
 

Da. Vaccinurile care au fost dezvoltate și aprobate 
pentru utilizare au efect și împotriva noilor tulpini ale 
COVID-19. 

Care sunt efectele secundare ale vaccinului anti COVID-

19? 
 

Ca la orice vaccin, pot exista unele reacții adverse 

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 stare generală de rău 

• dureri 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?  
 

Dintre 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. 

De câte ori va trebui să fac vaccinul pe parcursul 

vieții? 

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. Ar trebui să fi primit informații 
despre a doua doză după administrarea primului 
vaccin. Dacă nu vă simțiți bine, ar trebui să vă 
reprogramați vaccinarea. 
 
Este posibil ca acesta să se administreze asemănător 

vaccinului antigripal care are un ciclu anual de 

administrare, deoarece vaccinul este modificat în 

funcție de tulpinile virusului aflat în circulație. 

Mai multe informații 

• Informații despre vaccinul COVID-19 oferite de 

Groundswell și partenerii săi: 

www.groundswell.org.uk/the-covid-19-vaccine/  

• Îndrumări privind COVID-19 pentru persoanele 

fără adăpost: 

www.groundswell.org.uk/coronavirus  

• Informații NHS despre vaccinul COVID-19: 

www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-

19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/  
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