Intrebari si raspunsuri pentru vaccinarea COVID-19
Pentru a învinge pandemia Covid și a ne întoarce la viața de zi cu zi, trebuie să
ne ajutăm împreună și să acceptăm vaccinarea gratuită Covid oferită!
Pe acest pliant veți găsi cele mai importante întrebări și răspunsuri despre
vaccinarea Covid în Austria.
Pot aparea reactii adverse vaccinurile COVID-19?
Da,se poate face diferenta dintre efectele secundare a vaccinului si reactia la
vaccin.
Ractia la vaccin arata efectul pozitiv al vaccinului si arata o reactie intentionata a
corpului.
Nu esti periculos, efectele secundare precum oboseala,cefalee,febra usoara sau
sentimentu de grpa pot aparea in cazuri rare.
Pot sa ma vaccinez importiva COVID-19 daca sunt alergic?
Persoanele cu alergii cunoscute si frecvente , cum ar fii alergiile la polen sau praf
de casa , se pot si trebuie vaccinat
Consultați-vă medicul de familie înainte de vaccinare.
Va fii vaccinul in continuare monitorizat?
Da, toate vaccinurile sunt strict testate înainte de aprobare și sunt monitorizate
continuu după aceea.
Aprobarea de catre UE si Austria este tratata cu strictete si verificata continuu.
Vaccinarea ne face mai puternici
Cum poți ști după o fază de testare atât de scurtă că nu vor exista efecte
secundare pe termen lung?
Nu puteti face asta 100% dar acelasi lucru se aplica si altor medicamente.
Nu este posibil în momentul admiterii .
Toate respectarile pe termen lung poti monitorizate si testate de autoritatile din
domeniul sanatatii.
Pot fi vaccinate persoanelor care au avut deja o infecție cu SARS COV2?
Persoanele care au fost diagnosticate deja cu SARS COV2 ar trebuie sa fie inainte
infectate si dupa accea sa fie vaccinati.
Consultati medicul de familie.
Cum se decide cine esti mai intai vaccinat impotriva COV-19
Putem presupune ca in Austria toate persoanale pot fi vaccinate impotriva
COVID-19

Din cauza dificultatii initiale a distributiei vaccinului , guvernul federal a creat un
claendar care specifica cand va fi primit vaccinul si de cine.
Prioritatea tuturor persoanelor se datoreaza din cauza varstei si preexistenta la
gupurile de risc in mod regulat, exempul asistentel medicale.
Cine se ocupă de responsabilitatea și răspunderea pentru prejudiciul de
vaccinare .
Prin lege este ca , pentru prejudiciul de vaccinare si raspunde pentru toate
daunele este Statul.
Pot obține o infectie de la un vaccin Corona / Covid-19?
Nu cu siguranta nu veti putea sa primiti CORONA/ COVID-19
Cat dureaza efectul vaccinului ?
Stim ca dupa 90 de zile vaccinul este inca eficient si dupa se pot detecta
anticorpi.
Mai trebuie sa port masca dupa ceea ce fac vaccinul?
Da, Masca este folosita pentru siguranta dumneavoastra si pentru protectia
celorlalte persoane.
Virusii nu pot fi raspanditi sau inhalati daca purtatio masca.
Va trebui sa suportati costurile vaccinului?
Nu, costurile sunt gratis.

