
Pașii spre VACCINAREA 
PREVENTIVĂ ÎMPOTRIVA 
CORONAVIRUSULUI
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Deja de la sfârșitul anului 2019/începutul anului 2020 
întreaga lume se luptă cu coronavirusul (COVID-19).  
Pandemia a cauzat afecțiuni severe în cazul multor 
 oameni, sau chiar decesul.

Noile vaccinuri preventive împotriva coronavirusului vă 
oferă în prezent cea mai bună protecție împotriva bolii și a 
eventualelor consecințe. Vaccinarea este, desigur, volun-
tară – dar este foarte recomandată persoanelor cu vârsta 
de peste 16 ani.

            În plus, vaccinarea este gratuită pentru toat   
lumea.

Vaccinarea este  
CEA MAI EFICIENTĂ 
PROTECȚIE

… împotriva unei infectări cu coronavirus. 
Programați-vă la vaccinare chiar astăzi!
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Cum funcționează 
vaccinarea?

Pentru a putea vaccina cât mai repede 
cât mai mulți oameni, au fost înființate 
centre speciale de vaccinare. 

Pentru a evita timpii lungi de așteptare 
sau chiar refuzurile este esențial să vă 
faceți o programare în avans. Pentru 
aceasta trebuie să vă înregistrați mai 
întâi.

Acum este posibil să vă vaccinați și la 
medicul dumneavoastră de familie.
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Totul despre  
ÎNREGISTRARE

Cum mă înregistrez?

        Opțiunea 1:
Pe Internet la www.impfzentren.bayern 

Pentru a face acest lucru, aveți nevoie de o adresă de 
e-mail și de un telefon mobil pe care să puteți primi SMS-
uri. Înregistrarea poate fi făcută și de către altcineva, de 
ex. de aparținătorii dvs. (Cu o singură adresă de e-mail pot 
fi înregistrate până la 5 persoane).

       Opțiunea 2:
Prin telefon, direct la centrul regional de vaccinare.
Puteți găsi numărul de telefon pe site-ul Ministerului Să-
nătății din Bavaria la adresa http://q.bayern.de/kontakt-iz

       Opțiunea 3:
Prin telefon, la numărul central național 116 117

Vă rugăm să scanați acest cod QR cu 
un smartphone și veți accesa o listă a 
centrelor de vaccinare regionale

https://www.impfzentren.bayern
http://q.bayern.de/kontakt-iz
http://q.bayern.de/kontakt-iz
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       Opțiunea 4:
Și în cabinetele medicale, întâie-
tate la vaccinare au persoanele 
pentru care o infecție cu corona-
virus reprezintă un risc mai ridicat 
sau care, datorită ocupației lor, 
riscă mai mult să fie infectate și să transmită virusul.

Deci, dacă doriți să vă interesați la cabinetul medical în 
următoarele zile, puteți verifica în avans dacă aveți o prio-
ritate mai mare pentru vaccinare - și dacă nu, va trebui să 
așteptați un pic mai mult. 

      Important
Dacă v-ați înregistrat deja utilizând una dintre opțiunile 
menționate, nu mai trebuie să faceți nimic. Veți fi contac-
tat automat, de îndată ce vă vine rândul.
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Totul despre  
PROGRAMAREA LA 
VACCINARE

Pot să mă vaccinez oricând?
Nu chiar oricând, aveți nevoie de o programare la un 
 centru de vaccinare sau la medicul dvs. de familie.

Cum pot să îmi fac o programare pentru 
vaccinare?
Pentru a obține o programare, trebuie mai întâi să fiți 
 înregistrat sau să fiți înscris la medicul dvs. de familie.

Dacă v-ați înregistrat pe Internet:
	■ Veți fi invitat prin SMS și e-mail de către centrul de 
vaccinare de care aparțineți ca să efectuați o programare.

	■ Acum vă puteți conecta cu datele dvs. de utilizator 
(numele de utilizator și parola) și puteți configura două 
programări online (vaccinarea 1 și 2).

	■ Când faceți o programare online, veți primi un SMS cu 
un cod format din mai multe cifre trimis pe telefonul dvs. 
mobil pentru verificare. Vă rugăm să introduceți online 
acest cod numeric.
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	■ După ce ați selectat data 
programării, veți primi 
prin SMS și e-mail o 
confirmare a acesteia, 
precum și documente 
importante (a se vedea 
ilustrația de la p. 7 „Docu-
mente importante”).

Dacă v-ați înregis-
trat telefonic:

	■ Veți fi sunat de centrul de 
vaccinare de care aparțineți și puteți stabili prin telefon 
data  programării pentru prima și a doua vaccinare.

	■ Câteva zile mai târziu veți primi o confirmare prin poștă 
a programărilor, precum și alte documente importante (a 
se vedea ilustrația din dreapta sus „Documente impor-
tante”).

Doriți să vă vaccinați la medicul de familie?
	■ Aici nu are loc o înregistrare ca la centrele de vaccinare.
	■ Programarea la cabinetul medicului de familie pentru o 
vaccinare are loc la fel ca orice altă programare la acel 
cabinet (prin telefon, e-mail, online).

	■ Vă rugăm să anulați programarea de pe portalul de 
vaccinare www.impfzentren.bayern dacă ați fost vacci-
nat de medicul de familie – altfel puteți bloca programă-
rile la vaccinare ale altor persoane.

1. Scrisoare informativ

2.   Informații privind protecția 
datelor

3.  Fișă de vaccinare  
(pe  aceasta semnați  
Declarația de consimță-
mânt)

DOCUMENTE
importante:

https://www.impfzentren.bayern
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Totul despre  
VACCINARE

Cum găsesc centrul de vaccinare de care 
aparțin?
Centrul de vaccinare de care aparțineți este centrul de 
vaccinare de la domiciliul dvs. sau de la locul dvs. de 
reședință permanentă.

La linia de asistență pentru cetățeni din districtul adminis-
trativ sau orașul autonom al dvs., la numărul 116 117 sau 
online la http://q.bayern.de/impfzentren puteți afla care 
este centrul de vaccinare de care aparțineți.

Poate să mă însoțească cineva la 
vaccinare?
Da, la data programată pentru vaccinare vă puteți prezen-
ta însoțit de o persoană.

Este suficientă o singură vaccinare?
De obicei nu. Pentru a obține efectul protector complet al 
vaccinului, este neapărat necesar să fiți vaccinat încă o 
dată la aproximativ 3 - 12 săptămâni după prima vaccina-
re, în funcție de vaccin. În cazul anumitor vaccinuri este 
posibilă și o singură vaccinare.

http://q.bayern.de/impfzentren
http://q.bayern.de/impfzentren
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Trebuie să mă înregistrez din nou pentru a 
doua vaccinare?
Nu, veți primi programarea pentru a doua vaccinare când 
faceți prima programare sau direct la prima vaccinare. 
Deci nu trebuie să vă înregistrați din nou.

Cum se derulează vaccinarea la data 
programată?
Veți preda personalului de serviciu documentele primi-
te prin poștă după înregistrare, completate, precum și 
certificatul de vaccinare, documentul de identitate și, dacă 
este cazul, o adeverință de la angajatorul dvs. Dacă nu ați 
primit documentele, le veți primi la fața locului și va trebui 
să le completați.

	■ Un medic va avea o scurtă discuție de clarificare cu dvs. 
Veți primi vaccinul în partea superioară a brațului.

	■ Veți rămâne timp de 15-30 de minute după vaccinare 
pentru monitorizare.

	■ Gata! Veți primi certificatul de vaccinare/un document 
de vaccinare și puteți pleca acasă.

Ce se întâmplă dacă apare ceva nepre-
văzut și nu pot ajunge la programarea de 
vaccinare, de ex. din cauza unei boli?
Dacă nu puteți ajunge la vaccinare la data programată, vă 
rugăm să sunați în timp util la centrul de vaccinare sau la 
medicul de familie.
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Întrebări despre  
VACCIN

Există vaccinuri diferite?
În prezent există vaccinuri de la diferiți producători. Toate au 
fost testate și aprobate de Institutul Paul Ehrlich și recoman-
date de STIKO (Comisia permanentă de vaccinare).

Puteți găsi informații mai detaliate despre acest lucru la 
corona-schutzimpfung.de

Pot alege un anumit vaccin?
Nu, vaccinul este utilizat în funcție de disponibilitate și 
condițiile de aprobare. De asemenea, sunt respectate 
recomandările de utilizare la anumite grupe de vârstă.

Vaccinurile sunt cu adevărat sigure?
Toate vaccinurile au fost testate pe mai multe zeci de mii 
de voluntari în studii clinice pre-aprobare și nu au fost 
înregistrate efecte secundare grave. 

Riscul de a suferi afecțiuni grave cauzate 
de boală este mult mai mare.

http://corona-schutzimpfung.de
https://www.zusammengegencorona.de/infos-zum-impfen/
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Ce reacții sau complicații pot apărea după 
vaccinare?
Ca în cazul oricărei vaccinări, reacții minore și ușoare pot apărea și 
după vaccinarea împotriva coronavirusului. Aceasta este o expresie 
a luptei organismului cu vaccinul, iar efectele secundare indică faptul 
că sistemul imunitar a fost mobilizat. Aceste reacții în urma vaccinării 
rareori durează mai mult de câteva zile. Complicațiile de vaccina-
re sunt consecințe care depășesc nivelul normal al unei reacții de 
vaccinare.

Reacțiile pot fi:  
Durere, tumefacție, eritem sau prurit la locul injectării, oboseală, 
greață sau vărsături, cefalee sau frisoane, dureri articulare sau mus-
culare și febră. Ocazional, s-au observat, de asemenea, inflamația 
ganglionilor limfatici, insomnie, durere la nivelul brațului sau picio-
rului și stare de indispoziție. În cazuri foarte rare au apărut reacții 
alergice.
Complicațiile (foarte rare) pot fi:

	■ Reacții alergice până la șoc
	■ Vaccinuri ARNm: Paralizia facial
	■ Vaccin vectorial: Tromboză, trombocitopenie, hemoragie

Unde pot raporta reacțiile apărute în urma 
vaccinării?
Raportați efectele secundare direct medicului dvs. de familie.

Mai aveți și alte întrebări?
Medicul dvs. de familie vă va ajuta cu plăcere. Farmacia dvs. este, 
de asemenea, un bun punct de contact în acest sens.



CASETA TEHNIC
Autor:  Ministerul de Stat al Sănătății și Îngrijirii din Bavaria

 Haidenauplatz 1   Gewerbemuseumsplatz 2
81667 München   90403 Nürnberg
Telefon: +49 89 540 233-0  Telefon: +49 911 215 42-0
Fax: +49 89 540 233-90 999  Fax: +49 911 215 42-90 999

Design:  CMS – Cross Media Solutions GmbH, Würzburg
Credit foto:   Pagina de titlu: Ministerul Federal al Sănătății;  

Pag. 5: stock.adobe.com/ Andrey Popov;  
Pag. 9: istockphoto.com/ simarik

Versiune:  aprilie 2021 
Număr articol:  stmgp_impfen_53

NOT   Această publicație este tipărită gratuit ca parte a activității de relații publice a Guvernului Landului 
Bavaria. Ea nu poate fi utilizată de partidele politice, de candidați sau de agenții electorali în scopul 
campaniei electorale în perioada de cinci luni înaintea alegerilor. Acest lucru se aplică alegerilor de 
land, federale, locale și europene. În această perioadă, reprezintă un abuz în special distribuirea la 
evenimentele electorale, la standurile de informare ale partidelor, precum și inserarea, tipărirea și lipirea 
unor informații politice de partid sau materiale electorale. De asemenea, este interzisă transmiterea 
acesteia către terți în scopul publicității electorale. Chiar și fără o referință temporală la alegerile 
viitoare, publicația nu poate fi utilizată într-un mod care ar putea fi înțeles ca partizanat al guvernului de 
stat în favoarea anumitor grupurilor politice. Partidelor li se permite să folosească publicația în scopul 
informării propriilor membri. În cazul utilizării în scopuri jurnalistice - chiar și a unor extrase din ea - vă 
rugăm să furnizați sursa și să trimiteți un exemplar specimen.

  Publicația este protejată de drepturi de autor. Toate drepturile rezervate. Broșura este distribuită gratuit, 
orice distribuire a ei contra cost este interzisă. Această broșură a fost creată cu mare atenție. Cu 
toate acestea, nu se poate oferi nicio garanție pentru corectitudinea și completitudinea ei. Nu suntem 
responsabili pentru conținutul ofertelor externe de pe Internet.

Ministerul de Stat  
al Sănătății și Îngrijirii din Bavaria


	Pașii spre VACCINAREA PREVENTIVĂ ÎMPOTRIVA CORONAVIRUSULUI
	Vaccinarea este CEA MAI EFICIENTĂ PROTECȚIE
	Cum funcționează vaccinarea?
	Totul despre ÎNREGISTRARE
	Cum mă înregistrez?

	Totul despre PROGRAMAREA LA VACCINARE
	Pot să mă vaccinez oricând?
	Cum pot să îmi fac o programare pentru vaccinare?
	Doriți să vă vaccinați la medicul de familie?

	Totul despre VACCINARE
	Cum găsesc centrul de vaccinare de care aparțin?
	Poate să mă însoțească cineva la vaccinare?
	Este suficientă o singură vaccinare?
	Trebuie să mă înregistrez din nou pentru a doua vaccinare?
	Cum se derulează vaccinarea la data programată?
	Ce se întâmplă dacă apare ceva neprevăzut și nu pot ajunge la programarea de vaccinare, de ex. din cauza unei boli?

	Întrebări despre VACCIN
	Există vaccinuri diferite?
	Pot alege un anumit vaccin?
	Vaccinurile sunt cu adevărat sigure?
	Ce reacții sau complicații pot apărea după vaccinare?
	Unde pot raporta reacțiile apărute în urma vaccinării?
	Mai aveți și alte întrebări?

	CASETA TEHNIC




