Covid - 19
Informații Vaccinare
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Introducere
Programul vaccinare Covid-19 este cel
mai mare din istoria Serviciului NHS.
Acesta este oferit în mai multe
locații din zona noastră , în
fiecare săptămână, astfel încât
să protejăm rezidenții cei mai
vulnerabili.
Această broșură vă v-a ajuta să aflați
mai multe despre vaccin și să
răspundeți la unele dintre întrebările
dvs.

De ce ar trebui să
fac vaccinul?
Vaccinurile
vă
învață
sistemul
imunitar cum să se protejeze de
boli. Este mult mai sigur pentru
sistemul imunitar să învețe acest
lucru prin vaccinare decât prin
contactarea bolilor și încercarea de
a le combate.
Vaccinurile pot reduce sau chiar
elimina unele boli, dacă sunt
destule persoane vaccinate. De
când au fost introduse vaccinurile,
boli precum variola și poliomielita,
care obișnuiau să ducă la decesul

sau incapacitarea a milioane de
persoane, au dispărut din UK.
Virusul Covid-19 s-a răspândit rapid în
comunitățile noastre. Vaccinul poate
împiedica să vă îmbolnăviți grav dacă
contactați infecția.
Este alegerea dvs. dacă vă vaccinați,
cu toate acestea, NHS încurajează pe
toată lumea, care poate, să se
vaccineze. Cu cât mai multe persoane
se vaccinează, cu atât mai greu v-a fi
pentru virus să se răspândească.

Este vaccinul sigur?
Orice vaccin coronavirus care este
aprobat trebuie să treacă prin multe
studii clinice și controale de siguranță,
ca
toate
celelalte
medicamente
autorizate, înainte să fie aprobate.
Vaccinurile Covid-19 produse de Pfizer/
BioNTech,
Moderna,
OxfordAstraZeneca și mai recent NovoVac
and Johnson & Johnson au fost
declarate
eficiente
de
către
Reglementările
Medicale
și
de
Sănătate
Independente
din
UK
(MHRA) după studii ample.
Viteza cu care sau dezvoltat vaccinurile nu
înseamnă că sunt nesigure. Tehnologia

utilizată pentru dezvoltarea vaccinului nu
este nouă. A fost încercată și testată de
decenii. Cu această tehnologie și investiții
globale pentru dezvoltarea vaccinului
Covid-19, care a permis ca acesta să
fie disponibil atât de repede.

Pot contacta Covid-19 de la
vaccin?
Nu puteți contacta Covid-19 prin
vaccinare,
dar
având
vaccinul
administrat vă poate împiedica să vă
îmbolnăviți grav dacă contactați
infecția.

Cum pot primi vaccinul?
Există trei modalități în care puteți primi
vaccinul:
• Când îndepliniți criteriile stabilite de
Comitetul Mixt pentru Vaccinare și
Imunizare, dvs. veți fi contactat de
către GP printr-o scrisoare, SMS
sau Telefon și veți fi invitat să vă
prezentați la o clinică de vaccinare,
GP sau Farmacie. Există peste 20 de

locații vaccinare în Bedfordshire,
Luton și Milton Keynes;
•

Dacă lucrați în domeniul
sănătății și asistenței sociale,
ați putea fi invitat să vă
programați
la
un
centru
spitalicesc
sau
centru
de
vaccinare în masă prin a suna
la un număr de telefon național
sau prin folosirea link-lui pe
care î-l veți primi la acel
moment;

• Odată cu deschiderea fiecărui grup,
persoanele vor fi invitate să se
programeze
online
la
www.nhs.uk/covid-vaccination
sau sunați la numărul național
gratuit pentru programări
119,
oricând între orele 7am și 11pm, 7
zile pe săptămână.

Ce trebuie să știu
despre vaccinare?
Centrele noastre de vaccinare sunt
sigure, ușor de accesat și se asigură
că
distanțarea
socială
este
implementată pentru a vă proteja.
Avem voluntari la toate locațiile pentru
a vă ajuta cu parcarea mașinii și dacă
aveți nevoie de ajutor cu mobilitatea.

Le cerem tuturor rezidenților să
sosească la timp pentru programare,
nu mai devreme, pentru a putea
menține pe toată lumea în siguranță.
• Purtați o mască facială.
• Aduceți numărul de confirmare al
programării.
•

Prezentați-vă
doar
dacă
programare.

la locație
aveți
o

Întrebări frecvente
Cine
decide
cine
primește primul vaccinul
Covid-19?
Comitetul Mixt pentru Vaccinări și
Imunizări (JCVI) sfătuiește Guvernul
cu privire la care vaccinuri ar trebui
să le primească Marea Britanie și
furnizează sfaturi cu privire la cine
ar trebui să primească vaccinul mai
întâi.

Trebuie să iau măsuri de
precauție
înainte
sau
după
ce
primesc
vaccinul?
Ar trebui să urmați îndrumările
existente pentru a reduce
răspândirea virusului Covid-19,
deoarece acest lucru vă v-a
permite să evitați îmbolnăvirea cu
Covid-19 sau alte boli respiratorii,
înainte si după vaccinare.

V-a fi vaccinul gratuit
dacă mă aflu într-un
grup prioritar? V-a fi
gratuit dacă nu sunt?
Vaccinul v-a fi furnizat gratuit tuturor
rezidenților din UK. Nu veți fi taxat și
puteți primi vaccinul doar prin
serviciul NHS. Vă rugăm să nu
acceptați vaccinări unde v-a trebui
să plătiți. Acestea nu sunt vaccinuri
autentice.

Serviciul NHS nu vă v-a
solicita niciodată detaliile
bancare sau se v-a prezenta
la ușa dvs. fără o programare.
Acestea
sunt
activități
frauduloase.

Nu
se
recuperează
majoritatea oamenilor după
infectarea cu virusul Covid19? Deci, de ce avem nevoie
de vaccin?
Peste 100.000 de persoane au
decedat după ce au avut rezultate
pozitive la testul Covid-19 doar în
această țară, iar spitalele noastre sunt
la capacitate maximă cu persoane
care suferă datorită efectelor virusului
Covid-19. Riscul mic de efecte
secundare minime și adesea pe
termen scurt ale vaccinului depășește
cu mult riscul de complicații pe termen
lung sau deces din cauza virusului
Covid-19.

Sunt aceste vaccinuri
folosite pentru a implanta
un cip și pentru a urmări
populația?
Vaccinurile nu includ cipuri sau
trackere pentru supraveghere.
Într-adevăr, există modalități mult
mai ușoare pentru a urmări
mișcările persoanelor, de ex:
telefoanele mobile.

Dacă decid să nu mă
vaccinez, v-a avea acest
lucru
impact
asupra
altora?
Nu, deciziile dvs. nu au impact doar
asupra dvs., ele vă afectează familia,
prietenii și comunitatea. Refuzarea
vaccinării îi pune pe cei din jurul dvs. la
riscuri și ne v-a împiedica pe noi toți să
putem reveni la normal.

Sunt tânăr și cu risc
scăzut, deci nu trebuie să
mă vaccinez?
Observăm un număr tot mai mare de
persoane tinere și în formă fizică
bună internate în spital cu Covid-19.
Nu
numai
acest
lucru,
dar
nevaccinarea îi pune pe alții în
pericol.
Cu
toții
avem
responsabilitatea să ne protejăm uni
pe alții astfel încât să putem reduce
impactul
virusului
și
să
ne
reîntoarcem la viața normală.

Am auzit că vaccinul poate afecta
fertilitatea.
Teste extensive din întreaga lume nu au
găsit absolut nici o dovadă care să
sugereze că vaccinul are vreun impact
asupra fertilității.

Am
auzit
că
vaccinul
AstraZeneca provoacă cheaguri
de sânge mortale, este acesta
o opțiune sigură?
Da, vaccinul AstraZeneca este sigur.
Au fost raportate unele reacții adverse
extrem
de
rare
la
vaccinul
AstraZeneca care cauzează cheaguri
de sânge. Cu toate acestea, riscul
general de a avea un cheag de sânge
de la vaccin este mai mic decât riscul
de la pastila contraceptivă sau de la
fumat tutun.
Dacă sunteți îngrijorați cu privire la
riscul dvs. personal, discutați cu
Medicul de Familie (GP) înainte de a
vă vaccina, pentru a afla mai multe
informații.

Cum mă asigur că administrarea
vaccinului Covid nu este
împotriva credinței și practicii
mele religioase?
Toate cele trei vaccinuri au fost
aprobate de către majoritatea
liderilor religioși. De exemplu,
Asociația
Medicală
Britanică
Islamică și alte grupuri religioase
și-au dat aprobarea. Nu există
ingrediente în vaccin care să
contravină
restricțiilor
sau
practicilor dietetice religioase.

Informații
Dacă aveți nevoie de un rezumat al acestei broșuri
tradus, vă rugăm sunați la numărul 0300 7900
267. Detaliile dvs. vor fi preluate de un vorbitor
de limba engleză care v-a transmite solicitarea
dvs..

Polish

Ta ulotka zawiera informacje o szczepieniach
na Covid-19. Jeżeli potrzebne jest tłumaczenie
na język polski, prosimy o telefon pod numer
0300 7900 267

Romanian

Această broșură vă oferă informații
despre vaccinarea Covid-19. Dacă aveți
nevoie de el tradus în limba română, vă
rugăm să sunați la 0300 7900 267.

Bengali

0300 7900 267

Urdu
0300 7900 267

Arabic

Asta este pentru a vă ajuta să obțineți o
broșură informativă în limba dvs..
Tipărit în Martie 2021, actualizat în May 2021,
toate informațiile sunt corecte la momentul
tipăririi.

