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Nu ai nevoie de imunizare prin
vaccinare?
●

Un sistem imunitar puternic nu este nicidecum
o garanție pentru o evoluție ușoară în cazul
îmbolnăvirii de COVID-19.

●

Chiar și persoanele tinere și sănătoase pot face
forme severe ale bolii.

●

În prezent, se constată un număr deosebit de
mare de cazuri de infectare cu coronavirus în
rândul persoanelor mai tinere.

●

Niciun sistem imunitar nu este pregătit p
 entru
un tip nou de virus și reacția fiecăruia este diferită. Formarea anticorpilor protectori este posibilă
doar în urma contactului cu virusul.

●

Vaccinarea împotriva coronavirusului pregătește
organismul pentru agentul patogen necunoscut.
Vaccinul protejează în majoritatea cazurilor
împotriva unei evoluții severe a bolii.

Sistemul meu imunitar
este suficient de
puternic. Nu am nevoie
de vaccin.
Un sistem imunitar
puternic nu este
nicidecum o garanție că
veți dezvolta o formă
blândă a bolii.

Găsești că lucrurile au mers
prea repede?
●

Efortul de cercetare depus la nivel i nternațional
pentru dezvoltarea unui vaccin în timpul
pandemiei de coronavirus este fără precedent.

●

Toate vaccinurile anti-COVID-19 autorizate în
UE au fost supuse acelorași teste extrem de
riguroase ca și alte vaccinuri.

●

În mod normal, studiile pentru autorizare se
desfășoară unul după celălalt. De această dată,
studiile s-au derulat într-o anumită măsură în
paralel, economisindu-se astfel timp.

●

În comparație cu alte vaccinuri, vaccinurile
împotriva COVID-19 aprobate au fost testate pe un
număr mult mai mare de participanți la studii
pentru a se evalua eficacitatea și siguranța lor.

●

Chiar și după autorizare, siguranța și eficacitatea
vaccinului împotriva coronavirusului sunt
monitorizate continuu. La nivel global, mai mult
de 40 la sută din populație au primit deja vaccinul.

Dezvoltarea vaccinurilor
anti-COVID-19 a fost atât
de rapidă încât acestea
nu pot fi sigure.
Toate vaccinurile
autorizate sunt sigure și
extrem de eficiente.

Ce mai aștepți?
●

Momentul când vor fi aprobate vaccinuri clasice,
cu virus inactivat, este incert.

●

Noile variante de virus se răspândesc extrem
de rapid în special în perioada rece a anului și
riscul de infectare crește.

●

Coronavirusul poate determina forme de
îmbolnăvire grave, vaccinarea protejează. De
aceea, este important să nu mai zăboviți și să vă
vaccinați acum. Beneficiile vaccinului împotriva
coronavirusului depășesc cu mult riscurile
acestuia.

●

Vaccinurile anti-COVID-19 autorizate sunt sigure
și extrem de eficiente. În statele UE/SEE, fuseseră
administrate deja aproximativ 600 de milioane
de doze de vaccin până în noiembrie 2021.

Nu am încredere în
vaccinurile disponibile și
aștept vaccinul pe bază
de virus inactivat.
Cine așteaptă riscă să
facă o formă severă de
COVID-19 și chiar să
moară.

În ce măsură te privește asta?
●

Vaccinarea reduce nu numai probabilitatea
îmbolnăvirii de COVID-19, ci și transmiterea
virusului la alte persoane. Astfel scade frecvența
de apariție a unor noi variante de virus.

●

Prin vaccinare vă protejați nu numai pe dumneavoastră înșivă, ci, indirect, și pe cei care nu
pot face vaccinul sau pentru care nu există încă o
indicație de vaccinare.

●

Cu cât numărul celor care se îmbolnăvesc de
COVID-19 este mai mic, cu atât scade solicitarea
asupra sistemului nostru de sănătate. Aceasta
scoate de sub presiune unitățile de terapie
intensivă. Suprasolicitările au drept consecință
amânarea altor tratamente necesare.

●

Numai împreună putem învinge pandemia. Fiecare
vaccinare contează!

Ce-i interesează pe alții
dacă eu mă vaccinez sau
nu? E riscul meu.
Cine nu se
vaccinează împotriva
coronavirusului se pune
în pericol pe sine și pe
alții.

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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