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Protejați-vă!
Prin decizia de a vă vaccina împotriva
coronavirusului, contribuiți substanțial la
protecția propriei sănătăți și a semenilor
dumneavoastră.
Vaccinați-vă conform recomandărilor pentru
a rămâne protejat.
●

Protecția oferită de vaccin scade cu timpul –
scăderea este mai rapidă în cazul persoanelor mai
înaintate în vârstă sau care suferă de
boli preexistente.

●

Tuturor persoanelor deja vaccinate li se recomandă vaccinarea suplimentară cu un vaccin de
tip ARNm.

●

Mai ales în sezonul rece, numărul de îmbolnăviri
de COVID-19 crește. Riscul de apariție a unor
variante noi de virus se mărește.

●

Vaccinul împotriva coronavirusului asigură o protecție eficientă. Discutați cu alții despre experiențele dumneavoastră și însoțiți-i la v accinare!

Important de știut:
Datele din alte țări arată că infecțiile,
infectarea vaccinaților și perioadele de
spitalizare rezultate de aici pot fi reduse
semnificativ prin administrarea celei de-a 3-a
doze de vaccin, conform recomandărilor.
oesterreich-impft.at/jetzt-impfen

Vaccinați-vă din nou!
●

Persoanelor care s-au vaccinat prima oară cu
COVID-19 Vaccine Janssen ( „Johnson&Johnson”)
li se recomandă administrarea unei doze
suplimentare începând cu 4 săptămâni de la
prima vaccinare.

●

Pentru toate persoanele care au împlinit 18 ani,
vaccinarea cu a 3-a doză se poate face î ncepând
cu 4 luni, respectiv trebuie să fie efectuată
începând cu 6 luni de la administrarea celei
de-a 2-a doze. Cea de-a treia doză este extrem de
importantă pentru persoanele vârstnice, precum
și pentru persoanele cu afecțiuni preexistente
sau cu risc de infectare crescut.

●

În cazul vaccinurilor cu vector viral (Vaxzevria
de la AstraZeneca și COVID-19 Vaccine Janssen),
se recomandă administrarea celei de-a 3-a doze
la 4 luni după cea de-a 2-a doză, - în cazul
vaccinurilor ARNm se poate face de asemenea
inocularea de rapel.

●

Administrarea unor doze suplimentare de vaccin
se recomandă și celor care au trecut prin boală.
Discutați cu medicul dumneavoastră!

Important de știut:
Recomandările de vaccinare sunt adaptate
permanent la constatările științifice și se pot
modifica. Informați-vă la medicul dumneavoastră cu privire la recomandările actuale și la
statusul dumneavoastră vaccinal!

Respectați recomandările!
Comitetul Național pentru Vaccinare (NIG)
recomandă tuturor persoanelor î ncepând cu
vârsta de 18 ani vaccinarea cu o doză suplimentară de vaccin de tip ARNm. Inocularea se
poate efectua începând cu 4 luni și este indicat
să aibă loc după 6 luni de la ultima vaccinare.
●

Este preferabil ca la a 3-a doză să se administreze
același vaccin ca la primele două inoculări:
Comirnaty de la BioNTech/Pfizer sau Spikevax
de la Moderna (Moderna începând cu vârsta de
30 de ani).

●

Persoanele cărora li s-a administrat vaccin cu
vector viral trebuie să primească la a 3-a doză un
vaccin ARNm. Acest lucru este valabil și pentru
vaccinările încrucișate (cu vaccinuri diferite).

●

Pentru persoanele vaccinate și trecute prin
boală sunt valabile recomandări diferite. Discutați
cu medicul dumneavoastră!

Important de știut:
Multă lume beneficiază astfel de cea mai
bună protecție pentru a reduce riscul de a
face o formă gravă de COVID-19. Este posibilă
și utilizarea off-label (vaccinarea fără o indicație aprobată). Premisa o reprezintă o bună
informare și documentare prin intermediul
medicului dumneavoastră.

Zero șanse pentru știrile false!
Cu siguranță v-au ajuns deja la urechi multe
zvonuri despre vaccinul împotriva corona
virusului. Nu le permiteți să vă tulbure. Informați-vă și lămuriți-i și pe alții!
●

Vaccinul împotriva coronavirusului funcționează. Riscul de a face o formă gravă a bolii sau
de a muri este redus în mod semnificativ. Dacă, în
cazuri excepționale, îmbolnăvirea de COVID-19
survine totuși în pofida vaccinării, aceasta are în
mod normal o evoluție considerabil mai ușoară.

●

Coronavirusul provoacă forme de îmbolnăvire
periculoase, vaccinarea asigură protecție. Este
un fapt dovedit că numărul celor nevaccinați care
au nevoie de spitalizare ca urmare a îmbolnăvirii
de COVID-19 este mult mai mare decât al celor
care necesită tratament în urma complicațiilor de
la vaccin.

●

Vaccinându-vă împotriva coronavirusului, vă
protejați pe dumneavoastră și pe toți cei care vă
sunt aproape.

Important de știut:
Multe persoane suferă de efectele pe termen
lung ale COVID-19. Vaccinarea protejează
împotriva COVID-19 și a posibilelor sale efecte
pe termen lung.
Cu cât numărul celor care se îmbolnăvesc de
COVID-19 este mai mic, cu atât scade solicitarea asupra sistemului nostru de sănătate.
Fiecare vaccinare contează!

Vaccinați-vă acum!
Informați-vă în detaliu cu privire la
vaccinare la medicul sau la farmacistul dumneavoastră. Înregistrare la:
oesterreich-impft.at/jetzt-impfen

Informații suplimentare sunt disponibile la
adresa
sozialministerium.at/corona-schutzimpfung
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