
Mulțumim contribuției Fundației TIM  

ca parte a proiectului “Leave no one behind” 
di Sanità di Frontiera Onlus

ACTUALIZAȚIVĂ din surse oficiale!

Pentru toate informațiile și pentru a prenota vaccinul, accesați
sit_ul web al Regione Lazio:  
www.salutelazio.it/campagna-di-vaccinazione-anti-covid-19 

https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home

Verificați  actualizările pe site AIFA
www.aifa.gov.it/domande-e-risposte-su-vaccini-covid-19 

Facebook: Salute Lazio
Twitter: @SaluteLazio
Instagram: salutelazio

Realizat în colaborare între:

SĂ OPRIM 
PANDEMIA. 
ÎMPREUNĂ!



Vaccinurile Cum funcționează? Și după vaccin, ce se 
întâmplă?

După vaccinProtecția este eficientă
imediat după injecție? 

Nu: eficacitatea completă
este considerată eficientă la
2 săptămâni după a doua
doză (în cazul celei de a 2
doză)

Vaccinurile anti-COVID-19
ajută sistemul imunitar să
recunoască și să blocheze o
parte a virusului care pro-
voacă COVID-19,
împiedicându-l să se
înmulțească în corpul
nostru.
Efectul vaccinurilor asupra
corpului nostru este de a
păstra anticorpii împotriva
COVID-19 în ”memorie” cât
mai mult timp posibil.
Majoritatea vaccinurilor
sunt administrate în 2 doze,
la distanță de câteva
săptămâni. Pentru ca pro-
tecția să fie completă, este
important să primiți
ambele doze!

Imediat după vaccin, ni se
va cere să așteptăm 15-30
de minute pentru a verifica
eventualele reacții
imediate.
lÎn zilele următoare este
normal să aveți efecte
secundare, înseamnă că se
activează apărarea imună. 
lCele mai frecvente reacții
adverse sunt ușoare și
dispar după 1 sau 2 zile:
roșeață și/sau durere în
zona de injectare, oboseală,
cefalee, dureri musculare,
febră.
lDacă aceste simptome
persistă mai mult de 3 zile
sau dacă aveți reacții
adverse neașteptate, sunați
la medicul de familie sau la
numărul ASL (prin interme-
diul  Medici del Mondo)
+39 3510221390.

În caz de urgență, sunați
întotdeauna la 112 sau
mergeți la camera de
urgență.

Vaccinații și persoanele care
sunt în contact cu ei trebuie
să respecte în continuare
măsurile de protecție anti-
COVID-19: purtați corect o
mască care acoperă nasul și
gura, mențineți o distanță
interpersonală de cel puțin
1 m și evitați aglomerația.

Vaccinurile vă ajută și vă
întăresc: astfel încât corpul
dumneavoastră să fie gata
să lupte împotriva virusului.

În prezent există mai multe
tipuri de vaccinuri autori-
zate în Europa: … chiar
dacă acționează diferit,
TOATE te vor ajuta să te
protejezi!
Vaccinurile sunt
lEficace: Studiile științifice
arată că vaccinurile anti-
COVID-19 sînt foarte
eficiente pentru a evita dez-
voltarea unor forme severe
de infecție.
lGratuit: sunt un drept
pentru toată lumea!
lNu obligatoriu, dar nece-
sar pentru protecția
majorității populației.

Pentru a schimba cursul acestei pandemii, trebuie să folosim toate mijloa-
cele de prevenire disponibile:
lComportamente de igienă protectoare și de prevenire: utilizarea corectă
a măștii, igiena corectă a mâinilor și distanțarea interpersonală de cel
puțin 1 metru;
lVaccinurile.

ALTE INFORMAȚII UTILE…

Vaccinul va fi disponibil
pentru toată lumea?
Da, pentru toate persoa-
nele care locuiesc în
regiunea Lazio: sa început
cu persoanele în vârstă și cu
risc de boală, sau pentru
munca pe care o fac. 
Vor fi vaccinați doar
cetățenii italieni?
Vor fi vaccinate toate per-
soanele prezente pe
teritoriul italian: rezidenți și
nu rezidenți, cu sau fără
permis/atestat de ședere.
Chiar dacă ați avut deja
COVID-19 vă puteți
vaccina, dar va trebui să
așteptați cel puțin trei luni
după recuperare.
Dacă sînteți însărcinată
sau alăptați, discutați cu un
medic pentru a lua în consi-
derare vaccinarea.
Dacă aveți dificultăți în
accesarea vaccinului, adre-
sați-vă medicului
dumneavoastră sau ambu-
latoriului STP/ENI sau uneia
dintre asociațiile  care
cunoașteți ..

SĂ OPRIM PANDEMIA ÎMPREUNĂ! 
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