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Precis ai mai auzit de
coronavirus:

Multă lume s-a îmbolnăvit de coronavirus. De
asta, oamenii mari își fac des griji, poate chiar
și părinții tăi sau alții, care au grijă de tine.
Pentru oamenii mari, vaccinul împotriva
coronavirusului există deja de mai multă
vreme. În sfârșit, vaccinul este de-acum
disponibil și pentru toți copiii cu vârsta peste
5 ani.
Poate că nici nu-ți mai aduci aminte de ultima
dată când te-ai vaccinat. Poate că și atunci
ți-a fost un pic de frică înainte. O să vezi, că
vaccinul trece repede. El te protejează, să nu
te îmbolnăvești.
Cel mai bine ar fi să-i întrebi despre asta pe
oamenii mari, pe doctorii de copii sau pe alți
doctori. Poți să-i întrebi orice vrei tu să știi
despre vaccin.
Aici poți citi povestea Klarei, căreia i-a fost
făcut prima dată un vaccin anti-coronavirus.
Pentru părinți:
Vaccinul împotriva coronavirusului vă
protejează copilul să nu se îmbolnăvească de COVID-19. Citiți aici, de ce
este important să se vaccineze copilul
dumneavoastră Date pentru părinți și tutori:
sozialministerium.at/corona-schutzimpfung

Klara are 7 ani.
Vaccinul împotriva coronavirusului există
acum și pentru copiii de vârsta Klarei.
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Klara o întreabă pe doctoriță multe despre
vaccin. Doctorița îi răspunde la toate
întrebările. Acum Klara a înțeles tot.
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Klara și părinții ei s-au hotărât să se vaccineze.
Mama îi face imediat o programare la doctor.
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Klara s-a vaccinat deja și i se pune un
pansament. Se bucură și ea și tata. Klara se
va odihni bine în următoarele 3 zile.

A venit momentul! Klara merge cu tata și cu
frățiorul ei mai mic Paul la doctor.

Deja după o săptămână, Klara poate să
joace din nou fotbal. Ea povestește cu
mândrie despre vaccinare: „Când mergeți
să vă vaccinați?”

3

6

Vaccinați-vă acum!

Informați-vă în detaliu despre vaccin
la medicul dumneavoastră sau la farmacie.
Programări la:
oesterreich-impft.at/jetzt-impfen

Informații suplimentare la
sozialministerium.at/corona-schutzimpfung
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