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Thüringen
împotriva
coronavirusului –
Informații privind
vaccinarea

De ce trebuie să mă vaccinez
împotriva Covid-19?
În prezent, vaccinarea preventivă împotriva coronavirusului constituie cea mai importantă piatră de temelie pentru controlul
pandemiei. Vaccinarea reprezintă soluția decisivă pentru revenirea
la o viață normală într-o perioadă previzibilă de timp.

Ce se întâmplă dacă o persoană foarte contagioasă („superspreader” = S),
bolnavă de COVID-19, intră în contact cu 100 de persoane? *
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29 de persoane se infectează
cu COVID-19 și pot infecta alte
persoane, de exemplu, membrii
familiei.

3 persoane se infectează cu
COVID-19 chiar dacă sunt
vaccinate. **
0 până la 2 dintre persoanele
infectate manifestă simptome
moderate ale bolii chiar dacă
sunt vaccinate.

24 dintre persoanele infectate
dezvoltă simptomele bolii
COVID-19.

Nu este necesară internarea
pentru niciuna dintre aceste
persoane.

3 dintre persoanele infectate
se îmbolnăvesc atât de grav,
încât este necesară internarea
în spital.
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Respectați regulile AHA + A + L:

* Sursa în limba germană: Institutul Robert Koch
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html)

„AHA + A + L“ înseamnă, în limba germană:
menținerea distanței (A), respectarea igienei (H),
portul măștii (dacă este posibil, purtați măști
FFP2) (A), utilizarea CoronaWarnApp, aerisirea (L).

IFICAREA
ER FAPTELO

** Datorită încărcăturii virale scăzute și a duratei limitate de excreție, contagiozitatea
pentru terți este redusă în mod semnificativ. Sursa în limba germană:
www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/19_21.pdf
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Autoritățile
competente acordă
autorizația numai după ce
calitatea, eficacitatea
și siguranța vaccinurilor
a fost dovedita.
Acest aspect este valabil
pentru toate
vaccinurile.

Adevarul este ca:
un vaccin autorizat
este sigur, chiar
dacă autorizația se
acordă rapid.
Zeci de mii de
participanți la studiu
au fost vaccinați încă
dinaintea autorizării;
între timp, numărul
persoanelor vaccinate
la nivel mondial este de
multe milioane.

Efectele
secundare grave
precum reacțiile
alergice sunt
extrem de rare.
La fel ca în cazul
oricărui vaccin, și după
vaccinarea preventivă
împotriva coronavirusului pot
apărea reacții la vaccin și
efecte secundare, cum ar fi
febra, starea de oboseală
sau durerile de cap.

Siguranța
vaccinurilor este
monitorizată
și evaluată
permanent.

Cum îmi pot face programare
pentru vaccinare?
În prezent, în Thüringen aveti
două posibilitati la dispozitie.
1. Vaccinare într-un „Impfzentrum”
Programare online: www.impfen-thueringen.de
Programare telefonică: 03643 – 49 50 49 0
Programarea telefonică se efectuează în limba germană.
INFO

La vaccinare, aduceți
cartea de identitate/
pașaportul sau documentul dvs. de ședere.
De asemenea, la data programării, aduceți
adeverința de vaccinare (dacă există).

2. Vaccinarea la medicul de familie
INFO

TANT
IMPOR

Implicarea cabinetelor medicilor de familie se
desfășoară treptat. Contactați în acest scop
medicul dvs. de familie.

Persoanele care locuiesc într-un camin se pot
informa și la administratorul acestuia cu privire
la posibilitățile locale de vaccinare.

Informații suplimentare privind vaccinarea
Sursele de informare pe scurt:
La nivel local, informații întotdeauna actualizate,
dar preponderent în limba germană, sunt disponibile pe site-ul Ministerului Sănătății din Turingia.
www.tmasgff.de/covid-19/impfen
Informații suplimentare traduse în alte limbi pot
fi consultate pe site-ul reprezentanților federali
responsabili cu integrarea:
www.integrationsbeauftragte.de/
ib-de/staatsministerin/corona

Eine gemeinsame Informationskampagne der
Thüringer Beauftragten für Integration, Migration und Flüchtlinge und des
Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie.

Prin intermediul aplicației „aidminutes.rescue”, Ministerul
Federal al Sănătății furnizează numeroase informații cu privire
la vaccinare în peste 40 de limbi (descărcare gratuită pentru
Android și iOS).
Informați-vă la farmacie sau la cabinetul medical!
Si dumneavoastra puteti ajuta, informand si asistînd
persoane vârstnice, persoane incapacitate și persoane care
nu sant exersate in folosirea aparatelor tehnice moderne!

