
FAKE NEWS
Demitizarea știrilor false  
despre coronavirus

Fals: ca persoană tânără nu trebuie să mă protejez de coronavirus. 

Adevărat: vaccinarea este importantă și utilă în egală măsură pentru copiii și tinerii cu vârsta de 
peste 5 ani , deoarece... 

... protejează individul în cauză. Admitem că, pentru o persoană tânără, riscul unei evoluții grave 
probabil nu este atât de ridicat, dar acesta nu poate fi exclus. Vaccinul protejează de o evoluție 
gravă a bolii. De asemenea, protejează împotriva sechelelor patologice, cum ar fi Long Covid (Covid 
de lungă durată), care ar putea apărea în cazul unei infecții. Vaccinul reduce și probabilitatea de a 
transmite virusul, dacă sunteți purtători și nu observați acest lucru. Printr-o vaccinare vă protejați 
nu numai pe dvs. înșivă, ci și persoanele din anturajul dvs. Pe de altă parte, și oprirea pandemiei 
ar trebui să reprezinte o motivație pentru vaccinare. Putem pune capăt pandemiei numai dacă un 
număr suficient de mare de persoane se vaccinează. 

Fals: vaccinurile ARNm pot cauza infertilitatea. 

Adevărat: nici bărbații, nici femeile nu devin infertili în urma vaccinării, deoarece... 

... zvonul se bazează pe ipoteza că proteina Spike de la SARS-CoV-2 este similară cu sinticina-1, 
o proteină importantă pentru formarea placentei la femei, iar astfel vaccinarea ar declanșa un 
răspuns imun împotriva dezvoltării placentei, ceea ce nu este adevărat. Mulți oameni de știință 
renumiți și-au exprimat opinia vizavi de acest subiect și au subliniat că acest zvon este absolut 
nefondat. Proteina Spike și proteina placentară sunt atât de diferite, încât o reacție falsă 
(reacție încrucișată) este practic imposibilă. Cei numai 4 (!) aminoacizi comuni nu sunt 
suficienți. Ar fi necesari aproximativ 50 până la 80 aminoacizi comuni. 

„Vaccinul de protecție împotriva virusului Corona este cel mai eficient mijloc de combatere a pan-
demiei. Toți cei care se vaccinează contribuie la sănătatea proprie, sănătatea societății și atenuarea 
pandemiei.”

Cert este

În ceea ce privește vaccinarea împotriva Covid-19 circulă numeroase știri false (fake news), care 
se dovedesc a fi întocmai incorecte. Acestea continuă să persiste și dezorientează persoanele cu 
privire la decizia de a se vaccina. În cadrul campaniei „Demitizarea știrilor false despre coronavi-
rus“, medicii din spitalele din Austria Superioară iau în vizor cele mai răspândite știri false și oferă 
răspunsuri pe baza argumentelor științifice. Se dorește furnizarea de informații fondate adresate în 
special tinerilor care comunică des prin rețelele sociale, în scopul depistării rapide a știrilor false.

medicii vă lămuresc



Așadar, vaccinarea nu este un obstacol pentru cei care doresc să devină părinți!

Fals: vaccinurile îmi afectează ADN-ul. 

Adevărat: vaccinurile nu au nicio influență asupra ADN-ului, deoarece...

... vaccinurile ARNm sunt numite vaccinuri „pe bază de gene”, dar nu au nimic de-a face cu materia-
lul genetic din corpul nostru. Din contră, nici nu intră în contact cu genotipul nostru. Pe lângă asta, 
vaccinul se degradează rapid în organism, astfel încât nu vor exista efecte pe termen lung. (Citat: 
Prim. Priv.-Doz. Dr. Bernd Lamprecht.)

Fals: vaccinul nu este indicat pentru femeile gravide. 

Adevărat: tocmai pentru femeile gravide vaccinul este foarte important, deoarece... 

... riscul unei evoluții grave a bolii în cazul unei infecții cu SARS-CoV-2 în timpul sarcinii aproape se 
triplează. Complicațiile în timpul sarcinii, precum preeclampsia, apar, de asemenea, mai frecvent 
în cazul îmbolnăvirii cu Covid-19. Mai mult, infecția cu SARS-Cov-2 pe parcursul sarcinii aduce 
cu sine riscul ridicat de naștere prematură cu pericolele aferente pentru nou-născut. Chiar dacă 
sunteți deja gravidă, vă puteți încă vaccina și este recomandat să faceți acest lucru. În mod ideal, 
vaccinarea se va face înaintea sarcinii. În cel mai bun caz, cu patru săptămâni înainte de sarcină 
are loc imunizarea completă. Astfel, dvs. și copilul dvs. beneficiați de o protecție eficace de la înce-
putul sarcinii. 

Fals: ca persoană însănătoșită nu am nevoie de vaccin. 

Adevărat: chiar dacă v-ați însănătoșit, este recomandat să vi se administreze cel puțin o vaccina-
re parțială, deoarece ... 

... La o primă serie de vaccinare normală (două vaccinări parțiale), organismul produce anticorpi 
după prima vaccinare, care sunt potențați prin a doua vaccinare parțială și protejează astfel pentru 
o perioadă mai lungă de timp. Dacă v-ați însănătoșit în ultimele 6 luni anterioare vaccinării, în mod 
normal aveți deja anticorpi. Prima doză de vaccinare acționează așadar pentru persoanele re-
cent însănătoșite ca a doua vaccinare parțială într-o serie normală de vaccinări. A doua vaccinare 
parțială mai poate fi administrată ulterior, dacă este necesară din motive care țin de formalități, de 
exemplu, pentru o călătorie. Dacă după însănătoșire s-a administrat un singur vaccin, începând de 
la 4 luni după doza 1, este necesară administrarea dozei 2. Dacă după însănătoșire s-au administrat 
deja 2 doze, este necesară o a treia vaccinare începând de la 6 luni de la a doua vaccinare. Persoa-
nele a căror însănătoșire a avut loc cu mai mult de 6 luni în urmă și în cazul cărora un test PCR nu 
confirmă infecția, trebuie să fie vaccinate conform schemei obișnuite (2+1 doze).

Fals: de îndată ce am primit două vaccinări parțiale sunt pe deplin imunizat(ă) și nu trebuie să 
mă mai vaccinez. 

Adevărat: în prezent se recomandă o doză de rapel, deoarece... 

... efectul de protecție al vaccinului este diminuat după câteva luni. Prin urmare, este recomandat 
un rapel la vaccinare după această perioadă de timp. Conform cunoștințelor actuale, toate persoa-
nele ar trebui să primească o doză de rapel după 4-6 luni, exceptând copiii și adolescenții sănătoși 
cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani.



Fals: ca persoană vaccinată nu mă mai pot infecta. 

Adevărat: chiar dacă sunteți vaccinat(ă), vă puteți încă infecta, dar ... 

... riscul ca o persoană vaccinată să se infecteze este semnificativ mai redus decât în lipsa 
vaccinării. Așa-numitele infecții postvaccinare, infecțiile care apar în ciuda vaccinării, tind să aibă o 
evoluție mai ușoară.

Fals: dacă pot fi testat(ă) pozitiv în ciuda vaccinării, vaccinarea nu ajută la nimic. 

Adevărat: vaccinarea este importantă, deoarece... 

... prin vaccinare, riscul îmbolnăvirii este redus semnificativ, la fel ca și riscul unei posibile evoluții 
grave a bolii. Vaccinarea protejează persoana vaccinată însăși și pe cei din anturajul acesteia. În 
plus, prin vaccinare contribuiți la menținerea spitalizărilor la un nivel pe cât posibil de scăzut și, 
totodată, la evitarea unor măsuri restrictive în ceea ce privește libertatea individuală a noastră 
tuturor. Se poate obține o rată de acoperire vaccinală eficientă împotriva pandemiei numai atunci 
când un procent suficient de mare al populației este imunizat pe deplin. Beneficiile vaccinării sunt 
superioare riscurilor și reprezintă pentru fiecare dintre noi un mic pas, prin care putem contribui la 
reîntoarcerea la o normalitate fără restricții.

Fals: o vaccinare parțială cu o singură doză de vaccin este suficientă pentru imunizarea 
completă. 

Adevărat: este absolut necesar ca ambele doze de vaccin să fie administrate, deoarece... 

... numai astfel poate fi asigurată protecția vaccinală inițială completă. Organismul produce deja 
anticorpi după prima vaccinare parțială, însă numeroase studii au demonstrat că a doua vaccinare 
parțială amplifică semnificativ acești anticorpi. Prin urmare, este esențial să vă prezentați la ambele 
programări pentru vaccinare. O altă/a treia vaccinare la 4-6 luni după a doua vaccinare parțială este 
importantă pentru o protecție pe termen lung.

Fals: vaccinurile contra Covid-19 nu au fost testate corespunzător din cauza aprobării rapide. 

Adevărat: vaccinurile contra Covid-19 sunt sigure, deoarece... 

... un vaccin este introdus pe piață numai după testări suficiente. Asemenea oricărui alt vaccin, vac-
cinurile de protecție împotriva Covid-19 au fost, de asemenea, testate intensiv. 
Diferitele vaccinuri sunt fiecare supuse unor controale foarte stricte. Înainte de a putea fi admi-
nistrate persoanelor sănătoase, acestea trebuie să îndeplinească cerințe legale și științifice clar 
definite. Vaccinul obține autorizația de introducere pe piață numai dacă prezintă un raport pozitiv 
risc-beneficiu. 
Chiar și ulterior introducerii pe piață are loc monitorizarea continuă pentru identificarea posibilelor 
efecte secundare și verificarea eficacității, precum și reevaluarea continuă a raportului beneficiu-
risc. 
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