
Dacă ați 
primit...

Cine trebuie să 
primească doza 

booster Ce doză booster să primesc Când se administrează o doză booster

Moderna

Persoanele cu 
vârsta de 6 luni sau 

mai mult

Copiii cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 4 ani trebuie să primească o doză bivalentă 
actualizată, de aceeași marcă cu seria primară. La cel puțin 2 luni după finalizarea schemei 

principale de vaccinare (prima administrare 
sau booster monovalent)Persoanele cu vârsta de 5 ani și mai mult trebuie să primească o doză de rapel bivalentă 

actualizată de Pfizer sau Moderna

Persoanele cu vârsta de 18 ani sau mai mult care nu au primit deja o doză booster pot 
opta pentru doza booster Novavax dacă nu sunt eligibile pentru sau nu vor primi o doză 

booster actualizată cu ARNm.
La cel puțin 6 luni după finalizarea schemei 

principale de vaccinare.

Pfizer

Persoanele cu 
vârsta de 5 ani sau 

mai mult

Copiii de 5 ani care au primit Pfizer pot primi doar un rapel bivalent Pfizer actualizat La cel puțin 2 luni după finalizarea schemei 
principale de vaccinare (prima administrare 

sau booster monovalent)Persoanele cu vârsta de 6 ani și peste trebuie să primească un rapel bivalent actualizat 
Pfizer sau Moderna, indiferent de seria primară.

Persoanele cu vârsta de 18 ani sau mai mult care nu au primit deja o doză booster pot 
opta pentru doza booster Novavax dacă nu sunt eligibile pentru sau nu vor primi o doză 

booster actualizată cu ARNm.
La cel puțin 6 luni după finalizarea schemei 

principale de vaccinare.

Johnson & 
Johnson Persoanele cu 

vârsta de 18 ani sau 
mai mult

Persoanele cu vârsta de 18 ani sau mai mult vor primi o doză booster actualizată 
a vaccinului bivalent Pfizer sau Moderna.

La cel puțin 2 luni după finalizarea schemei 
principale de vaccinare (prima administrare 

sau booster monovalent)
Persoanele cu vârsta de 18 ani sau mai mult care nu au primit deja o doză booster pot 
opta pentru doza booster Novavax dacă nu sunt eligibile pentru sau nu vor primi o doză 

booster actualizată cu ARNm.
La cel puțin 6 luni după finalizarea schemei 

principale de vaccinare.

Novavax
Persoanele cu 

vârsta de 12 ani sau 
mai mult

Persoanele cu vârsta de 12 ani sau mai mult vor primi o doză booster actualizată 
a vaccinului bivalent Pfizer sau Moderna

La cel puțin 2 luni după finalizarea schemei 
principale de vaccinare

Persoanele cu vârsta de 18 ani sau mai mult care nu au primit deja o doză booster pot 
opta pentru doza booster Novavax dacă nu sunt eligibile pentru sau nu vor primi o doză 

booster actualizată cu ARNm.
La cel puțin 6 luni după finalizarea schemei 

principale de vaccinare.

Dacă sunteți imunocompromis moderat sau sever, instrucțiunile vor fi diferite.

Informații privind doza booster a vaccinului împotriva 
COVID-19 pentru toate vârstele

Dvs. sau copilul dvs. ați parcurs schema principală de vaccinare împotriva COVID-19 pentru a vă 
proteja pe dvs. și pe ceilalți față de formele grave ale bolii, de spitalizare sau chiar de deces din 
cauza infecției cu COVID-19. Studiile au arătat că, deși vaccinurile împotriva COVID-19 sunt eficiente, 
protecția pe care o oferă acestea scade în timp.
În prezent, doza booster rămâne modalitatea cea mai eficientă de a asigura continuitatea protecției. 
Consultați tabelul următor pentru a afla dacă dvs. sau copilul dvs. sunteți eligibil pentru o doză 
booster a vaccinului împotriva COVID-19.*

*�Pentru�persoanele�infectate�recent�cu�SARS-CoV-2�se�recomandă�amânarea primei doze de vaccin sau a dozei booster de vaccin împotriva COVID-19 cu 3 luni de 
la debutul simptomelor sau de la testul pozitiv (în cazul infecțiilor asimptomatice). Studiile au arătat (în engleză)�că�un�interval�de�timp�mai�mare�între�infecție�și�
vaccin�poate�declanșa�o reacție�imună�mai�puternică�după�vaccinare.�De�asemenea,�s-a�observat�un�risc�scăzut�de�reinfectare�în�cursul�săptămânilor�și�lunilor�ulterioare�
bolii.�Pentru�a stabili�dacă�este�necesară�amânarea�dozei�booster�după�infecție,�se�vor�lua�în�calcul�factorii�individuali,�precum�riscul�de�a dezvolta�o formă gravă 
(în engleză)�de�COVID-19,�rata de infectare cu COVID-19 la nivelul comunității (în engleză)�sau�caracteristicile�tulpinii�predominante�a SARS-CoV-2.

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2785919
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2785919
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/community-levels.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/community-levels.html


Mai aveți întrebări: Accesați: doh.wa.gov/covidbooster

Întrebări frecvente despre doza booster a vaccinului împotriva COVID-19

Ce este un booster actualizat/bivalent?
Un booster actualizat/bivalent COVID-19 este o formulă de vaccin 
care sporește imunitatea împotriva tulpinii originale de coronavirus 
și protejează, de asemenea, împotriva variantelor Omicron mai noi, 
care sunt responsabile de majoritatea cazurilor actuale. Rapelurile 
actualizate au scopul de a oferi o protecție optimă împotriva virusului 
și de a aborda scăderea eficienței vaccinului în timp. 

De ce este importantă doza booster?
Doza booster asigură continuitatea protecției împotriva formelor 
grave ale bolii. Toate persoanele cu vârsta peste 5 ani vor primi o doză 
booster pentru a rămâne protejați. Pentru anumite segmente de 
populație, precum cele imunocompromise moderat până la sever, poate 
fi nevoie de doze suplimentare pentru creșterea imunității. Acest lucru 
este deosebit de important, având în vedere apariția unor variante mai 
contagioase și creșterea numărului de cazuri de COVID-19 pe teritoriul 
Statelor Unite ale Americii.

Dacă este nevoie de doza booster înseamnă că vaccinurile 
existente nu funcționează?

Nu. Vaccinurile curente împotriva COVID-19 utilizate în S.U.A. sunt eficiente 
pentru a preveni formele grave ale bolii, spitalizarea și decesul, chiar și în 
cazul variantelor. Cu toate acestea, experții în sănătate publică observă 
o protecție redusă împotriva formelor ușoare și moderate ale infecției cu 
COVID-19, în special în rândul populațiilor cu risc ridicat. Dozele booster 
actualizate/bivalente au fost create pentru a crește imunitatea și pentru 
a oferi o protecție mai bună față de unele dintre variantele noi.

Ce documente trebuie să aduc la programarea pentru doza 
booster?

Prezentați cardul de vaccinare al dvs./al copilului dvs. la programarea 
pentru doza booster, astfel încât furnizorul de servicii medicale să 
poată confirma că ați primit schema principală de vaccinare. Dacă ați 
pierdut cardul, furnizorul de servicii medicale poate căuta fișa dvs.

Care este diferența între o doză suplimentară de vaccin și 
doza booster?

Doza suplimentară este pentru pacienții imunocompromiși care au 
parcurs o schemă cu 2 doze de vaccin cu ARNm (Pfizer sau Moderna), 
dar care nu au înregistrat o reacție imună suficient de puternică.

Doza booster se administrează pentru a crește sau a restabili protecția și/sau 
imunitatea după ce eficacitatea schemei de vaccinare inițiale a scăzut în timp.

Ce marcă de vaccin pot face ca doză booster?
Copiii cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 4 ani trebuie să primească o doză 
bivalentă actualizată care este de aceeași marcă ca și seria primară. 
Copiii în vârstă de 5 ani care au completat seria primară Pfizer trebuie să 
primească doar un rapel bivalent Pfizer actualizat. 
Copiii în vârstă de 5 ani care au primit Moderna pot primi un rapel bivalent 
Moderna sau Pfizer actualizat. 
Persoanele cu vârsta de 6 ani și mai mari pot primi o doză de rapel Pfizer 
sau Moderna actualizată, indiferent de marca pe care au primit-o pentru 
seria primară sau pentru doza de rapel anterioară. 
Persoanele cu vârsta de 18 ani și peste pot opta, de asemenea, să primească 
un rapel Novavax dacă au finalizat seria primară de vaccinare, dar nu au primit 
anterior un rapel COVID-19 - și dacă nu pot sau nu vor primi un rapel actualizat 
cu ARNm. Orice persoană peste 5 ani poate primi o doză booster bivalentă 
actualizată de vaccin Pfizer, indiferent de vaccinul primit în schema primară. 

Când se consideră că o persoană este complet vaccinată?
Sunteți la zi cu vaccinurile COVID-19 dacă ați finalizat o serie primară 
de vaccinuri COVID-19 și ați primit cea mai recentă doză de rapel 
recomandată pentru dvs. de către CDC.

Doza booster poate fi administrată împreună cu alte 
vaccinuri, precum cel antigripal?

Da. Dvs. sau copilul dvs. puteți primi vaccinul împotriva COVID-19 o dată 
cu alte vaccinuri. Nu este nevoie să programați vaccinurile obligatorii din 
campaniile școlare (în engleză) sau alte vaccinuri recomandate pentru 
copilul dvs. separat de vaccinul împotriva COVID-19. o programare la 
vaccinul împotriva COVID-19 este o ocazie de a ajunge la zi cu toate 
vaccinurile recomandate pentru dvs. sau pentru copilul dvs.
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