Informaţii privind vaccinul împotriva COVID-19
Din decembrie 2020 vă puteţi vaccina în Elveţia împotriva virusului COVID-19. Aici găsiţi cele mai
importante întrebări şi răspunsuri despre vaccin.

Ne protejăm în felul următor.
Vaccinul este eficace? Şi este sigur?
Da. Vaccinul împotriva virusului COVID-19 este eficace. Şi este sigur. Institutul Elveţian de Medicamente
(Schweizerisches Heilmittelinstitut) Swissmedic a verificat temeinic acest lucru. Deabia după aceea a
aprobat vaccinul.
Vaccinul a fost testat pe mii de persoane. Studiile demonstrează: Vaccinul este eficace. Şi este sigur.
Inclusiv pentru persoane în vârstă şi persoane cu boli preexistente.
Vaccinul nu provoacă reacţii grave. Acest lucru l-au arătat studiile de până acum. Swissmedic verifică în
continuare siguranţa şi eficacitatea vaccinului.
Important: Riscul de reacţii grave după vaccinare este foarte mic. Riscul de îmbolnăvire gravă după
infectarea cu coronavirus este mult mai mare. De aceea, Serviciul Federal de Sănătate (Bundesamt für
Gesundheit, BAG) recomandă vaccinarea pentru anumite persoane.
Cine trebuie vaccinat?
Conform Serviciului Federal de Sănătate, trebuie să se vaccineze următoarele persoane:
1. Persoanele cu un risc deosebit de mare de a se infecta, cum ar fi persoanele în vârstă şi persoanele cu
boli preexistente. Important: Femei gravide fac parte din persoanele cu un risc deosebit de mare de a
se infecta. Totuşi, nu trebuie să se vaccineze.
2. Angajaţii din spitale şi cămine de bătrâni, care au contact cu pacienţi. De asemenea cei care îngrijesc
persoane cu un risc deosebit de mare de a se infecta.
3. Persoanele care locuiesc cu persoane care au un risc deosebit de mare de a se infecta.
4. Persoanele care locuiesc la locurile de muncă, la cămine şi în grupe, unde riscul de a se infecta este
deosebit de ridicat. De exemplu cei care locuiesc la locurile de muncă sau în cămine pentru persoane
cu handicap. Precum şi angajaţii din aceste locuri de muncă, cămine şi grupe. .
5. Toţi ceilalţi adulţi care doresc să se vaccineze.
Şi persoane care au avut deja COVID-19 pot face vaccinul. Trebuie să vă vaccinaţi însă deabia 3 luni după
infectare.
Important: Aveţi febră mare? Sunteţi bolnav? Nu vă simţiţi bine? Sau aşteptaţi rezultatul testului de
corona? Sau vă aflaţi în izolare sau în carantină ? Atunci nu faceţi vaccinul acum. Amânaţi programarea de
vaccinare. Faceţi vaccinul cât mai repede posibil, ulterior.

1/3

www.sg.ch/coronavirus

Cine să nu se vaccineze?
Serviciului Federal de Sănătate nu recomandă vaccinul următoarelor persoane:
• Persoanelor cu o alergie gravă la una din componentele vaccinului (în special polietilenglicol (PEG))
• Femeilor gravide. Deocamdată încă nu există studii despre vaccinarea femeilor gravide. De aceea nu se
ştie ce efect are vaccinul asupra sarcinii. Sau asupra copilului încă nenăscut.
• Copiilor şi adolescenţilor sub vârsta de 16 ani. Deocamdată încă nu există studii . despre vaccinarea
persoanelor sub vârsta de 16 ani. De aceea nu se ştie ce efect are vaccinul asupra copiilor şi
adolescenţilor sub vârsta de 16 ani.
Unde şi când vă puteţi vaccina?
Cantoanele sunt responsabile pentru vaccinare. Informaţii despre vaccinarea în cantonul St. Gallen găsiţi
la www.sg.ch. Îl puteţi întreba şi pe medicul dvs. Sau puteţi întreba la farmacie.
Cum se face vaccinarea?
Vi se face o injecţie în braţ.
Cât de des trebuie să vă vaccinaţi?
Este nevoie de 2 vaccinări. Aproximativ la 4 săptămâni după primul vaccin ar trebui să faceţi al doilea
vaccin.
Important: Faceţi ambele vaccinuri. Numai aşa sunteţi protejat cât de bine posibil.
Cum protejează vaccinul?
Vaccinul ajută organismului dvs. să lupte împotriva virusului. Organismul dvs. formează o protecţie
împotriva virusului COVID-19. Pentru aceasta, însă, organismul dvs. are nevoie de câteva săptămâni.
Aproximativ 1 săptămână după al doilea vaccin, organismul dvs. a format o protecţie împotriva virusului
COVID-19. De acum încolo riscul să vă îmbolnăviţi de COVID-19 este foarte mic.
Important: Respectaţi şi după vaccinare aceste reguli: Spălaţi-vă pe mâini. Purtaţi mască. Şi menţineţi
distanţa. Unele persoane se pot îmbolnăvi de COVID-19, deşi sunt vaccinate. Dar în general persoanele
vaccinate nu se îmbolnăvesc grav.
Doriţi mai multe informaţii despre efectul vaccinului? Citiţi pe site-ul www.bag-coronavirus.ch/mrna.
Cât timp protejează vaccinul?
Încă nu se ştie. Însă producătorii vaccinului analizează acest lucru. Este posibil ca Serviciul Federal de
Sănătate să recomande cândva şi al treilea vaccin.
Vă puteţi îmbolnăvi de COVID-19 în urma vaccinului?
Nu. Nu vă puteţi îmbolnăvi de COVID-19 în urma vaccinului. În vaccin nu există coronavirusuri.
Vaccinul are reacţii?
Orice vaccin poate da reacţii. În cele mai multe cazuri reacţiile sunt uşoare. Şi în cele mai multe cazuri
reacţiile trec repede.
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Ce reacţii pot apărea?
Reacţiile acestea apar des:
• locul injecţiei se roşeşte sau se umflă
• dureri de cap
• oboseală
• dureri de muşchi şi de articulaţii
• simptome generale ca frisoane sau temperatură uşoară
Aceste reacţii arată că organismul dvs. formează o protecţie împotriva virusului COVID-19.
Reacţii grave apar foarte rar. Din reacţiile grave face parte, de exemplu, o reacţie alergică gravă. În cazul
acesta, după vaccinare apar o umflătură, roşeaţă, mâncărime sau dispnee. Aveţi asemenea simptome?
Vorbiţi imediat cu medicul dvs.!
Cât timp pot să dureze reacţiile?
În mod normal reacţiile trec după câteva zile. Încă mai aveţi reacţii după o săptămână ? Sau reacţiile se
agravează? Sau vă faceţi griji? Atunci vorbiţi cu medicul dvs.
Ce trebuie să faceţi după vaccinare?
Vi s-a administrat primul vaccin? Atunci vă rugăm să faceţi imediat programare pentru al doilea vaccin.
Trebuie să faceţi al doilea vaccin aproximativ la 4 săptămâni după primul vaccin.
Important: Respectaţi şi după vaccinare aceste reguli: Spălaţi-vă pe mâini. Purtaţi mască. Şi menţineţi
distanţa.
Aţi făcut vaccinul. Puteţi totuşi să transmiteţi COVID-19?
Încă nu se ştie. Dar se poate întâmpla să vă infectaţi cu COVID-19, deşi vi s-a admininstrat vaccinul. Este
foarte probabil să nu se declanşeze boala. Sau veţi avea doar simptome uşoare. Este posibil să transmiteţi
virusul. De aceea, respectaţi şi după vaccinare aceste reguli: Spălaţi-vă pe mâini. Purtaţi mască. Şi
menţineţi distanţa.
Trebuie să plătiţi vaccinul?
Nu. Vaccinul este gratuit.
Vaccinul este voluntar?
Da. În Elveţia vaccinurile sunt voluntare.
Doriţi mai multe informaţii despre vaccinul împotriva COVID-19?
Mai multe informaţii găsiţi pe site-ul Serviciului Federal de Sănătate: www.bag-coronavirus.ch/impfung.
Puteţi apela şi linia telefonică federală de informaţii: 058 377 88 92.
Sau îl întrebaţi pe medicul dvs.
Mai multe informaţii primiţi şi la farmacie.
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