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VACCINĂRILE COVID-19 
Ajutați la oprirea răspândirii COVID-19 

Cine vor fi primele persoane vaccinate? 
Adulții cu vârsta de peste 80 de ani, personalul medical din prima linie și asistenții sociali, 
rezidenții și personalul căminelor de îngrijire și persoanele cu afecțiuni clinice care le fac 
extrem de vulnerabile dacă contactează virusul.  

Vaccinul mă va proteja? 
Vaccinarea va reduce șansa de a avea Covid-19 la 2-3 săptămâni după primirea primei doze. Prima doză 
vă va oferi un nivel ridicat de protecție, însă este esențial să faceți și a doua doză în următoarele 12 
săptămâni pentru a beneficia pe deplin de vaccin.  Unele persoane se pot infecta în continuare cu Covid-
19, însă va fi mult mai puțin grav.   

Vaccinul este sigur? 
 NHS nu va oferi niciun vaccin Covid-19 pentru public înainte ca experții independenți să certifice că 
acesta este sigur.  Vaccinurile au fost testate pe zeci de mii de voluntari de pe tot globul.   Finanțarea și 
resursele științifice au permis parcurgerea tuturor etapelor normale pentru testarea vaccinelor într-un 
mod mai rapid decât de obicei. 

Care sunt cele mai întâlnite efecte secundare? 
Sensibilitate la brațul în care s-a făcut injecția, mai acută la 1-2 zile după efectuarea vaccinului; senzații de 
oboseală; dureri de cap; dureri generale în corp sau simptome similare cu o gripă ușoară.  
Aceste simptome țin de obicei doar câteva zile. Nu s-au identificat efecte secundare importante la zecile de mii 
de persoane implicate în fazele de testare.   
Dacă orice simptom pare a se înrăutăți sau dacă aveți îngrijorări, sunați la NHS 111. 

Vaccinul îmi va modifica ADN-ul?  
Nu există nicio dovadă care să arate că materialul genetic individual va suferi modificări după primirea 
vaccinului. Vaccinul funcționează prin crearea unei proteine a virusului care este importantă pentru protejarea 
acestuia. Proteina are același rol ca și în cazul altor vaccinuri prin stimularea sistemului imunitar de a crea 
anticorpi și celule care să lupte cu infecția.  

 

Vaccinul va include și un microcip de urmărire?  
Această tehnologie nu există. Vaccinul nu include niciun mijloc de urmărire a persoanelor sau 
de a avea, pe viitor, orice influență de la distanță asupra acestora.  

Romanian 


