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Vaccinurile sunt o adevărată
poveste de succes!

Boli care reprezentau o amenințare pentru
viață au fost stăvilite în felul acesta la nivel
mondial. La rândul său, vaccinul împotriva
coronavirusului este sigur și extrem de eficace.
●

Ca urmare a izbucnirii pandemiei de coronavirus,
cercetările la nivel mondial pentru dezvoltarea
unui vaccin s-au intensificat. Toate vaccinurile
autorizate la nivelul UE au fost testate extensiv în
privința eficacității și siguranței.

●

În Austria, administrarea vaccinului a început
în decembrie 2020. În prezent, se utilizează
vaccinurile de tip ARNm Comirnaty de la
BioNTech/Pfizer și Spikevax de la Moderna,
precum și vaccinurile cu vector viral Vaxzevria
de la AstraZeneca și COVID-19 Vaccine Janssen
(„Johnson&Johnson”).

●

Până în noiembrie 2021, în statele UE/SEE fuseseră administrate peste 588 de milioane de doze
de vaccin.

Important de știut:
La nivel mondial, peste 247 de milioane de
oameni s-au infectat cu coronavirusul SARSCoV-2 și peste 5 milioane de oameni au murit.
Vaccinarea protejează împotriva îmbolnăvirii,
evoluției severe a bolii și decesului.
oesterreich-impft.at/jetzt-impfen

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!
●

Toate vaccinurile autorizate la nivelul UE sunt
sigure și extrem de eficiente. Vaccinarea reduce
considerabil riscul de îmbolnăvire de COVID-19.

●

Riscul de transmitere este semnificativ mai mic
în cazul persoanelor vaccinate. Vaccinații se
infectează și transmit virusul mai rar.

●

O vaccinare reduce masiv riscul de a face o formă
gravă de COVID-19. Din februarie până la începutul
lui noiembrie 2021, pe întreg teritoriul Austriei,
vaccinarea a prevenit circa 19.000 de internări în
spital, aproximativ 6.200 de internări în secțiile de
terapie intensivă și circa 6.100 de decese.

Incidența la 100.000 de locuitori

Important de știut:
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Incidența la 7 zile a cazurilor simptomatice, vârsta 18-59 ani, situația la data de
09.11.2021; sursa: Agenția Austriacă pentru Sănătate și Siguranță Alimentară (AGES)

Siguranța dumneavoastră este
pe primul plan!
Vaccinurile sunt autorizate și utilizate doar
în momentul în care siguranța și eficiența
lor sunt confirmate prin studii extrem de
riguroase. Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) este o autoritate independentă,
responsabilă cu testarea vaccinurilor.
●

EMA evaluează siguranța și eficiența vaccinului
împotriva coronavirusului pentru diferite grupe de
vârstă.

●

Raportul beneficiu-risc pentru vaccinuri este
monitorizat continuu chiar și după autorizare.

●

Dacă este necesar, se face o actualizare a
informațiilor privind caracteristicile și utilizarea
vaccinurilor, în momentul în care autoritatea
a verificat și a făcut publice noi date cu privire
la s iguranța, eficacitatea sau posibilitățile de
utilizare a acestora.

Important de știut:
În Austria, medicii independenți din cadrul
Comitetului Național pentru Vaccinare (NIG)
deliberează periodic cu privire la recomandările
de vaccinare împotriva coronavirusului.
Beneficiile și riscurile vaccinării sunt evaluate
permanent, ținându-se totodată seama de
activitatea virusului pe teritoriul Austriei.

Fiecare vaccinare nouă
contează!

Cu o vaccinare vă protejați pe dumneavoastră
înșivă, pe toți cei care vă sunt aproape și în
primul rând pe cei care nu se pot vaccina din
cauza vârstei sau din motive de sănătate.
●

Persoanele vaccinate sunt mai rar contagioase
și, de regulă, pe o perioadă mai scurtă. În felul
acesta, fiecare vaccinare reduce pericolul răspândirii coronavirusului și riscul de apariție a unor noi
mutații.

●

Când se va încheia pandemia depinde în mod
decisiv de numărul celor care se vaccinează
împotriva coronavirusului. O rată ridicată de
vaccinare a populației are drept rezultat
limitarea răspândirii virusului.

Important de știut:
Fiecare vaccinare contează! Cu cât numărul
celor care se îmbolnăvesc de COVID-19 este
mai mic, cu atât scade solicitarea asupra
sistemului nostru de sănătate. Aceasta reduce
presiunea asupra unităților de terapie intensivă
și protejează viețile omenești. Suprasolicitările
au drept consecință amânarea altor tratamente necesare.

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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