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Cum este procesul de vaccinare împotriva COVID-19? ............. Error! No s'ha definit el
marcador.
Informații despre procesul de vaccinare împotriva COVID-19 . Error! No s'ha definit el
marcador.
1. Ce se întâmplă după ce am primit o doză de vaccin? ........... Error! No s'ha definit el
marcador.
/ Informații despre imunitatea la COVID-19. .............. Error! No s'ha definit el marcador.
/ Vaccinul împiedică deja infectarea cu COVID-19? . Error! No s'ha definit el marcador.
/ După ce am primit vaccinul, în cazul în care sunt în contact strâns cu cineva cu
COVID-19, ar trebui să mai stau în carantină? ................ ............ Error! No s'ha definit el
marcador.
/ Va continua vaccinul să mă protejeze dacă apar noi variante ale virusului? Error!
No s'ha definit el marcador.
/ Dacă procesul meu de vaccinare include două doze, când voi primi a doua
doză? ..................................................................................... Error! No s'ha definit el marcador.
/ Ar trebui să aplic în continuare măsuri de prevenție împotriva COVID-19? ... Error!
No s'ha definit el marcador.
/ Va exista vreo dovadă că am fost vaccinat împotriva COVID-19? ........Error! No s'ha
definit el marcador.
2. Ce posibile efecte adverse poate provoca vaccinul? ............ Error! No s'ha definit el
marcador.
3. Care sunt beneficiile vaccinării? ............................... Error! No s'ha definit el marcador.
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Pliant informativ

Cum este procesul de
vaccinare împotriva COVID19?
Zona de acreditare.
Aveți cardul de sănătate pregătit (TSI), împreună cu actul de identitate sau
pașaportul și dovada programării.
Spațiul de vaccinare.
Vi se repartizează un centru de vaccinare și trebuie să vă așteptați rândul.
Vaccinarea este înregistrată în sistem pentru ca dvs. să puteți descărca dovada
de vaccinare de pe aplicația La Meva Salut.
Zona de observație în repaus.
Trebuie să rămâneți în repaus în zona de observație timp de 15 minute pentru a
verifica dacă totul a mers bine și că nu aveți nicio reacție.

La plecare.
Vă reamintim că, până când ajungem la imunitatea de grup, este necesar să luați
în continuare măsuri de prevenție și protecție împotriva COVID-19.
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Informații despre procesul de
vaccinare împotriva COVID19
1. Ce se întâmplă după ce am primit o doză de vaccin?
/ Informații despre imunitatea la COVID-19.

Corpul dvs. începe să producă o reacție imună la câteva zile după ce a primit
o primă doză de vaccin. Această primă doză ajută deja la reducerea
posibilității de a suferi simptome grave. Cu o a doua doză administrată pentru a
o întări pe prima, imunitatea maximă oferită de vaccin este atinsă la câteva zile
după administrare.

/ Vaccinul împiedică deja infectarea cu COVID-19?
În ciuda faptului că ați fost vaccinat, vă puteți în continuare infecta cu COVID19; foarte puține vaccinuri sunt eficiente 100%. După ce ați primit vaccinul,
corpul dumneavoastră are nevoie de câteva zile pentru a dobândi reacția
imună, motiv pentru care este foarte important să continuați cu măsurile de
prevenție.
Dacă sunteți infectat, simptomele pe care le veți suferi vor fi ușoare sau foarte
ușoare. Dacă aveți simptome de COVID-19, va trebui să stați în carantină și
luați legătura cu un cadru medical.
Dacă procesul de vaccinare include două doze, este foarte important să nu vă
infectați între una și cealaltă; în acest caz, trebuie să luați legătura cu policlinica
unde aveți medicul de familie.
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Mai multe informații despre vaccinuri și imunitatea pe care o oferă accesând:
canalsalut.gencat.cat/vacunes-ciutadania.

/ După ce am primit vaccinul, în cazul în care sunt în contact strâns
cu cineva cu COVID-19, ar trebui să mai stau în carantină?

Dacă ați avut contact cu un caz pozitiv de COVID-19, trebuie să stați în carantină
conform

normelor

în

vigoare,

deoarece

este

posibil

ca

organismul

dumneavoastră să nu fi generat încă anticorpi.

/ Va continua vaccinul să mă protejeze dacă apar noi variante ale
virusului?

Vaccinurile aprobate și administrate pot proteja împotriva ultimelor variante
observate, fiecare cu propriile caracteristici și gradul de imunitate pe care îl
asigură. Chiar și așa, luați legătura cu cu policlinica unde aveți medicul de familie
dacă aveți simptome de COVID-19 după ce ați fost vaccinat.

/ Dacă procesul meu de vaccinare include două doze, când voi primi
a doua doză?

Nu toți oamenii au nevoie de două doze de vaccin. În funcție de profilul de risc,
vârsta sau vaccinul pe care îl primiți, puteți fi chemat pentru o a doua doză. În
acest caz, este foarte important să mergeți la programare pentru a finaliza
procesul de vaccinare. Rețineți că, pentru unele vaccinuri, pot trece câteva luni
între prima și a doua doză.
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/ Ar trebui să aplic în continuare măsuri de prevenție împotriva
COVID-19?

Da, faptul de a fi vaccinat nu vă scutește de continuarea măsurilor preventive
împotriva COVID-19, cel puțin până la atingerea imunității de grup.

/ Va exista vreo dovadă că am fost vaccinat împotriva COVID-19?

Da, în secțiunea dedicată vaccinării pe aplicația La Meva Salut veți găsi o
adeverință de vaccinare pe care o puteți descărca. Dacă nu v-ați înregistrat încă,
puteți face acest lucru în orice moment la: lamevasalut.gencat.cat/alta.

2. Ce posibile efecte adverse poate provoca vaccinul?
/ Vaccinurile sunt pregătite pentru a crea un răspuns imun al persoanei vaccinate
împotriva agentului infecțios .
/ Pot apărea următoarele simptome :


/ Durere și inflamație în zona de injectare.



/ Oboseală.



/ Dureri de cap.



/ Febră ușoară.

Dacă vreunul dintre aceste simptome persistă, contactați La Meva Salut sau
sunați la policlinica unde aveți medicul de familie sau la 061.
/ Este important să luați legătura cu policlinica unde aveți medicul de familie
sau să sunați la 061, în cazul în care prezentați unele dintre următoarele
simptome:


/ Dificultăți de respirație.



/ Durere în piept.
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/ Umflături sau dureri la nivelul brațului sau piciorului.



/ Cefalee puternică timp de mai mult de trei zile.



/ Vedere încețoșată sau dublă.



/ Mai multe vânătăi mici.



/ Pete roșii sau violete pe piele.

/ După ce ați primit o doză de vaccin, nu faceți efort fizic și faceți activitate
moderată.

3. Care sunt beneficiile vaccinării?
/ Vaccinurile stimulează organismul să producă anticorpi capabili să
neutralizeze virusul.
/ Având în vedere că se bazează pe numeroase proiecte de cercetăre anterioară
cu privire la alte tipuri de coronavirus și datorită efortului și investițiilor globale
fără precedent, a fost posibilă producerea rapidă a vaccinurilor, respectând toate
cerințele și standardele de eficacitate și siguranță.
/ Astăzi, vaccinurile sunt instrumentul cel mai eficient pentru a opri
pandemia; vaccinarea este un gest individual cu un impact pozitiv imens asupra
întregii societăți.
1 / Creați anticorpi și vă protejați.
2 / Limitați infectarea oamenilor din jurul dumneavoastră.
3 / Contribuiți la obținerea imunității de grup.
4 / Vă ajută să reveniți la o viață normală în mod treptat.
Accesați site-ul web canalsalut.gencat.cat/vacunacio-info sau scanați codul QR
cu telefonul mobil pentru a accesa ghidul complet al procesului de vaccinare,
unde veți găsi mai multe informații și răspunsul la alte întrebări.
Acces la ghidul complet al procesului de vaccinare prin următorul link.
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Vă mulțumim pentru contribuția dvs. la rezolvarea acestei situații.
Cuidem el que som.
#Avancem #JoEmVacuno
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