Cele 10 întrebări `dece` pe drumul spre vaccinare:
Vaccinarea funcționează - de ce ar trebui
să mă vaccinez acum împotriva COVID-19
Data: 14.09.2021

?

De ce este periculos coronavirusul
SARS-CoV-2 ?

Coronavirusul SARS-CoV-2 este foarte contagios.
Boala se numește COVID-19 și poate fi foarte gravă,
chiar fatală. Chiar și persoanele care nu prezintă simptome pot fi purtătoare ale virusului și mă pot infecta pe
mine și pe alții. De asemenea, îi pot infecta și pe alții
fără a fi observat. SARS-CoV-2 poate afecta multe
organe ale corpului și poate cauza probleme grave de
sănătate. Plămânii sunt cei mai frecvent afectați.
A Efectele pe termen lung, cum ar fi epuizarea permanentă, probleme de concentrare și dificultăți de respirație sunt, de asemenea, posibile, chiar dacă boala
este ușoară

?

De ce ar trebui să mă vaccinez ?

Vaccinarea oferă un nivel ridicat de protecție împotriva
infecției cu virusul. În cazurile rare în care apare o
infecție în ciuda vaccinării, vaccinarea mă protejează
de o evoluție severă a bolii.

?

Pentru ce mai este bine vaccinarea ?

Când mă vaccinez, nu mă protejez doar pe mine, ci și
familia, prietenii și comunitatea în care trăiesc. De asemenea, protejez persoanele care nu se pot vaccina, în
special copiii sub 12 ani.

Odată ce sunt vaccinat, de obicei nu trebuie să fiu
pus în carantină după ce am intrat în contact cu o
persoană infectată.
Cu certificatul de vaccinare, am mai puține restricții în
cadrul regulii 3G, de exemplu atunci când particip la
evenimente și când călătoresc.

?

Ce se poate întâmpla dacă nu
sunt vaccinat ?

Dacă nu mă vaccinez, cel mai probabil mă voi infecta
cu virusul, mai ales în interior. Riscul de a se îmbolnăvi
grav după o infecție depinde de vârstă și de bolile
anterioare. Dar și persoanele sănătoase și tinerii se
pot îmbolnăvi grav. Cu o vaccinare completă, sunt
foarte bine protejat împotriva infecției și împotriva unei
evoluții severe a bolii.

?

Cât de sigure sunt vaccinurile ?

Vaccinurile aprobate în UE au trecut cu succes procedura de testare și, prin urmare, sunt sigure. Calitatea,
siguranța și eficacitatea vaccinurilor au fost testate în
același mod ca și în cazul celorlalte medicamente - cu
excepția faptului că, de data aceasta, a fost mai rapid,
deoarece toate etapele relevante au avut loc paralel și
nu una după alta.
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?

Cine poate fi vaccinat ?

Aproape oricine poate fi vaccinat. În Germania, există
o recomandare de vaccinare pentru persoanele cu
vârsta de peste 12 ani. Există, de asemenea, o recomandare generală de vaccinare pentru femeile însărcinate începând cu a 12-a săptămână de sarcină.
Doctorița sau doctorul meu ma va sfătui dacă am întrebări.

?

Unde mă pot vaccina ?

Mă pot vaccina în cabinetele de medicină generală
sau de specialitate, la serviciul medical de întreprindere, în centrele de vaccinare, în centrele mobile de
vaccinare sau în cadrul unor campanii speciale (autobuz de vaccinare, centru comercial, evenimente etc.).
Pe pagina de internet "Împreună împotriva Coronei" a
Ministerului Federal al Sănătății:
https://www.zusammengegencorona.de/impfen/
hier-wird-geimpft/ pot găsi cel mai apropiat centru de
vaccinare.
De asemenea, mă pot vaccina la multe centre de
vaccinare fără programare.
Pot fi vaccinat indiferent de locul în care locuiesc.
Vaccinarea este gratuită pentru mine și este acoperită
de asigurarea de sănătate sau de compania mea de
asigurări de sănătate.

?

Care este momentul potrivit pentru
vaccinare ?

Următorul moment posibil, adică acum! Pentru că în
toamna și iarna viitoare vom petrece din nou mai mult
timp în interior. Acest lucru facilitează răspândirea virusului.
Dacă am probleme în a mă duce la vaccinare din
cauza programului de lucru, pot cere sprijinul angajatorului meu. Trebuie să-mi permită să mă vaccinez împotriva coronavirusului SARS-CoV-2 în timpul orelor de
lucru.

?

Când sunt protejat ?

Este nevoie de ceva timp înainte de a fi pe deplin protejat. Acest timp variază în funcție de vaccin. Cele mai
multe vaccinuri trebuie să fie vaccinate de două ori, la
câteva săptămâni distanță. După a doua doză, mai
durează încă două săptămâni până când protecția
este considerată completă.

?

De unde pot obține mai multe
informații ?

Dacă am întrebări despre riscurile vaccinării, de
exemplu, despre alergii, despre vaccinare și sarcină,
despre vaccinarea copiilor etc., cel mai bine este să
mă adresez medicului meu de familie, medicului specialist sau medicului de întreprindere sau să mă informez în cadrul consultației înainte de vaccinare.
Există, de asemenea, o mulțime de informații disponibile pe internet.
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