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Vaccinul împotriva corona
virusului este sigur și extrem
de eficace.

Pentru cuplurile care își doresc copii, femeile
gravide și mamele care alăptează este crucial
să fie bine protejate împotriva coronavirusului.
Vă informăm cum puteți să vă protejați
cel mai bine – pe dumneavoastră și copilul
dumneavoastră.
Toate vaccinurile împotriva coronavirusului
autorizate în UE
●

sunt sigure și extrem de eficace.

●

au fost testate extensiv, inclusiv pe persoane
dornice să aibă copii.

Comitetul Național pentru Vaccinare
recomandă vaccinul împotriva coronavirusului
gravidelor, mamelor care alăptează și
persoanelor care își doresc copii,
●

deoarece acesta oferă protecție cuprinzătoare
pentru părinți și copii.

●

pentru că în felul acesta beneficiați de o protecție
extinsă împotriva decesului, evoluției severe și
efectelor pe termen lung ale bolii.

Important de știut:
Cel mai bine este să vă vaccinați împotriva
COVID-19 înainte de sarcina planificată. Există
posibilități de vaccinare pentru toată lumea,
chiar în imediata vecinătate.
oesterreich-impft.at/jetzt-impfen

Zero șanse pentru știrile false!
Cu siguranță v-au ajuns deja la urechi
multe zvonuri despre vaccinul împotriva
coronavirusului. Nu le lăsați să vă tulbure.
Informați-vă și lămuriți-i și pe alții!
Îmi doresc copii.
Să mă vaccinez? − Da!
Studiile științifice arată că:
●

Nu există nicio dovadă privind scăderea
f ertilității sau impotența. Persoanele vaccinate
care își doreau copii și-au văzut dorința împlinită.

●

Vaccinul împotriva coronavirusului nu afectează
materialul genetic și nu are efecte negative
asupra ovulelor sau spermatozoizilor.

●

Vaccinul împotriva coronavirusului nu influen
țează formarea placentei. Proteina din structura
placentei nu suferă modificări.

Important de știut:
Studiile arată că vaccinul împotriva corona
virusului nu influențează numărul și calitatea
ovulelor și spermatozoizilor.
Vaccinul împotriva coronavirusului nu vă
afectează fertilitatea.

Protejați-vă pe dumneavoastră
și copilul dumneavoastră!
Sănătatea dumneavoastră și a copilului
dumneavoastră este pe primul plan. Dorim
să vă sprijinim cât mai bine în decizia de a vă
vaccina împotriva coronavirusului. De aceea,
vă prezentăm aspectele esențiale:
●

Gravidele sunt expuse unui risc crescut de
evoluție severă a îmbolnăvirii de COVID-19.
Afecțiunile preexistente amplifică în mod
considerabil acest risc.

●

Femeile gravide care se îmbolnăvesc de C
 OVID-19
au mai frecvent nevoie de terapie intensivă
decât femeile care nu sunt însărcinate. La aceasta
se adaugă o frecvență mai mare a nașterilor
premature.

●

Deseori, gravidele se infectează în propria familie
sau în anturajul apropiat.

Important de știut:
Vaccinul împotriva coronavirusului nu are
niciun fel de efecte negative asupra copilului
nenăscut. De la mamă la copil nu se transmite
vaccinul însuși, ci anticorpii protectori – înainte
de naștere și în perioada de alăptare.

Vaccinați-vă!
Dacă sunteți însărcinată, alăptați sau vă doriți
copii, vă puteți vaccina fără grijă împotriva
coronavirusului. Vaccinarea vă protejează atât
pe dumneavoastră, cât și pe copil.
Comitetul Național pentru Vaccinare (NIG)
recomandă:
●

Gravidele nevaccinate sau fără schema completă
de vaccinare să se vaccineze în cel de-al 2-lea
sau al 3-lea trimestru de sarcină, preferabil cu
Comirnaty de la BioNTech/Pfizer (se poate și cu
Spikevax de la Moderna).

●

În cazul în care data celui de-al 3-lea vaccin
împotriva coronavirusului cade în perioada de
sarcină, se recomandă ca inocularea să aibă loc în
cel de-al 3-lea trimestru al sarcinii cu vaccinul
Comirnaty de la BioNTech/Pfizer.

●

Se recomandă și vaccinarea persoanelor de
contact apropiate ale gravidei.

Important de știut:
COVID-19 crește riscul unei nașteri premature.
Vaccinurile protejează. Nu există nicio dovadă
cu privire la o frecvență crescută a complicațiilor, nașterilor premature sau malformațiilor
ca urmare a administrării vaccinului împotriva
coronavirusului în timpul sarcinii.

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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