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VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID-19 - Sinteză de informații

De ce ar trebui să mă vaccinez?
Vaccinul vă protejează de o îmbolnăvire gravă de COVID-19.

Cum acționează vaccinul?
Vaccinul vă stimulează organismul să producă anticorpi. Acești anticorpi vă protejează de o îmbolnăvire gravă în 
cazul expunerii la noile Coronavirusuri (SARS-CoV-2). Niciun vaccin nu conține un virus (SARS-CoV-2). De aceea, 
nu este posibil să vă îmbolnăviți de COVID-19 din cauza vaccinului.

Este vaccinul sigur?
Da. Vaccinul a fost confirmat si testat. Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) a autorizat folosirea vacci-
nului. Vaccinul este sigur și pentru persoanele care suferă de diabet, hipertensiune arterială, cardiopatii și astm.

Cine poate fi vaccinat? 
Toate persoanele începând cu vârsta împlinită de 12 ani care locuiesc în Austria sau lucrează aici (de ex. navetiști), 
inclusiv cele fără număr austriac de asigurare socială. Dacă există o sarcină în curs, aveți alte antecedente medicale sau 
prezentați un risc medical ridicat, este indicat să discutați vaccinarea cu medicul dvs.

Există reacții adverse în urma vaccinului împotriva COVID-19?
Vaccinul poate provoca durere sau înroșirea locului în care a fost administrat vaccinul, precum și dureri de cap, 
febră și crampe musculare. Aceste reacții adverse ale vaccinului sunt destul de frecvente, dar reprezintă o reacție 
normală a organismului și, de obicei, trec după câteva zile. După administrarea vaccinului, veți rămâne sub obser-
vația medicului timp de încă aproximativ 20 de minute în ceea ce privește eventuale reacții alergice.

Cum obțin o programare pentru a mă vaccina?
Accesați site-ul www.ooe-impft.at și faceți clic pe butonul “Impftermin buchen” (“Rezervare programare “). 
După introducerea datelor dvs., puteți alege programarea dorită din programările disponibile în cadrul întregului 
land Austria Superioară. Veți primi apoi o confirmare a programării prin email. Aduceți confirmarea rezervării la 
programarea pentru vaccinare. 
Programarea pentru vaccinare este posibilă numai dacă aveți un număr austriac de asigurare socială. 
În toate celelalte cazuri, programarea poate fi solicitată prin trimiterea unui email la adresa buergerservice@ooe. 
gv.at, care să menționeze următoarele date: prenume și nume, districtul, codul poștal, orașul, strada, data nașterii, 
numărul de telefon si adresa de email

Ce documente trebuie să aduc la programare? 
• Act de identitate cu poză ( pașaport, permis de conducere)
• Carnetul dvs. de vaccinare ( dacă există)
• Numărul dvs. de asigurare socială (e-card) Acesta este important pentru

completarea în certificatul electronic de vaccinare!
• Fișa informativă (completată și semnată) disponibilă la  www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Co-

rona-Schutzimpfung---Durchfuehrung-und-Organisation.html
Vă rugam să informați medicul vaccinator de la fața locului cu privire la antecedente medicale și alergii cu-
noscute. Aduceți, dacă este disponibil, carnetul dvs. de alergii.

Mai multe informații cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19 sunt disponibile online pe pagina: 
www.ooe-impft.at

www.land-oberoesterreich.gv.at
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