
Vaccinarea anti-
COVID-19

Vaccinul vă este furnizat gratuit.

Guvernul federal va acoperi costul vaccinului. Furnizorii pot să vă solicite o taxă pentru 
vaccin, însă este foarte probabil ca aceasta să fie acoperită de asigurarea de sănătate. 
Furnizorii vor renunța la taxă dacă nu vă pemiteți să o plătiți.

Întrebați câte doze vă trebuie.

În funcție de vaccinul primit, este posibil să aveți nevoie de 1 până la 3 doze. Întrebați 
furnizorul de servicii medicale de câte doze aveți nevoie dvs. sau copilul dvs. Este posibil ca 
dvs. sau copilul dvs. să aveți nevoie de o doză booster după 2 – 6 luni de la finalizarea 
schemei principale de vaccinare.

Puteți simți efecte secundare. 

La fel ca în cazul altor vaccinuri obișnuite, după vaccinare este posibil să simțiti durere la 
nivelul brațului, febră, dureri de cap sau oboseală. Acestea sunt semne care arată că vaccinul 
funcționează.

Combaterea pandemiei a fost un proces dificil, dar acum 
avem vaccinuri pentru a ne proteja de COVID-19.

Vaccinurile sunt sigure și eficiente.

Toate vaccinurile sunt fie complet aprobate, fie autorizate pentru utilizarea de urgență de 
către U.S. Food and Drug Administration (FDA, Agenția pentru Alimente și Medicamente, 
SUA), ceea ce înseamnă că FDA nu a identificat motive grave de îngrijorare.

Vaccinul poate fi administrat oricărei persoane începând
cu vârsta de 6 luni.

Vaccinul împotriva COVID-19 este disponibil pentru toate persoanele, începând cu vârsta de 
6 luni. Accesați VaccineLocator.doh.wa.gov pentru a găsi și a efectua o programare. De 
asemenea, puteți suna la 1-800-525-0127, apoi apăsați #. Pentru servicii de interpretariat, 
precizați care este limba dvs. la preluarea apelului.

Aveți întrebări? Accesați: www.CovidVaccineWA.org

Rămâneți în siguranță.

După vaccinare, purtați mască, păstrați distanța de șase picioare (doi metri) și evitați 

aglomerările.

https://vaccinelocator.doh.wa.gov/
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/VaccineInformation/Romanian


Ce vaccinuri sunt disponibile?

Sunt disponibile 4 vaccinuri – Pfizer, Moderna, 
Novavax și Johnson & Johnson.

Fiecare a fost autorizat de FDA pentru utilizarea de 
urgență. Experții medicali din Advisory Committee 
for Immunization Practices (Comitetul consultativ 
pentru practici de imunizare) și Western States 
Scientific Safety Review Workgroup (Grupul de lucru 
al Statelor Vestice pentru evaluarea științifică a 
siguranței) au confirmat că vaccinurile îndeplinesc 
standardele noastre de siguranță.

Cine trebuie să primescă 
vaccinul anti-COVID-19?

Vaccinarea este opțiunea dvs. În cazul în care 
decideți să vă vaccinați, informați furnizorul 
vaccinului dvs. dacă:

• aveți un istoric de reacții alergice grave;
• aveți febră;
• suferiți de tulburări de coagulare a sângelui sau 

luați anticoagulante;
• aveți probleme de imunitate sau luați 

medicamente care vă afectează sistemul imunitar;
• sunteți însărcinată, intenționați să rămâneți 

însărcinată sau alăptați;
• ați primit alt vaccin anti-COVID-19.

Nu trebuie să vă vaccinați dacă ați prezentat o 
reacție alergică puternică la o doză anterioară de 
vaccin anti-COVID-19 sau la oricare dintre 
ingredientele vaccinului. 

Vaccinurile conțin ingredientul activ, dar și lipide, 
săruri și glucide care-l protejează și-l ajută să
funcționeze mai bine în organism.

Trebuie să aveți cel puțin 6 luni pentru vaccinul
Pfizer-BioNTech sau Moderna, 12 ani sau mai mult
pentru vaccinul Novavax și 18 ani sau mai mult
pentru vaccinul Johnson & Johnson.

Care sunt efectele secundare?

Este normal să aveți efecte secundare la una sau trei 
zile după vaccinare. Efectele secundare obișnuite sunt 
oboseală, dureri musculare, durere în braț la locul 
vaccinării, febră, dureri de cap, dureri articulare, 
frisoane, greață sau vomă. Dacă simptomele persistă, 
luați legătura cu medicul sau clinica.

Așteptați 15-30 de minute înainte de a părăsi locul de 
vaccinare pentru ca furnizorul vaccinului să vă poată 
ajuta dacă aveți o reacție alergică sau alte efecte 
secundare. Cât așteptați, puteți să vă înregistrați pe v-
safe pentru a raporta efecte secundare: vsafe.cdc.gov
(numai în engleză).

De asemenea, dvs. sau furnizorul vaccinului puteți 
raporta eventuale efecte secundare la Vaccine Adverse 
Event Reporting System (VAERS, Sistemul pentru 
raportarea efectelor adverse ale vaccinului): 
vaers.hhs.gov/reportevent.html (numai în engleză).

Sunați la 911 dacă aveți o reacție alergică 
după ce ați părăsit clinica. Semnele care indică o 
reacție alergică includ: dificultate la respirat, umflarea 
feței și a gâtului, puls accelerat, erupție cutanată pe tot 
corpul, amețeală și slăbiciune.

Ce se întâmplă după ce am fost 
vaccinat?

Dacă dvs. sau copilul dvs. ați primit un vaccin cu 2 

sau 3 doze, programați-vă pentru următoarea doză. 

Va trebui să reveniți peste 3 – 8 săptămâni pentru a 

primi doza următoare. Pentru mai multe informații 

privind programul de vaccinare, accesați 

doh.wa.gov/covidbooster .

Trebuie să treacă până la două săptămâni de la 
vaccinarea completă pentru a beneficia de protecție 
maximă. Se recomandă să primiți doza booster după 
două până la șase luni pentru a vă păstra protecția 
imunitară.

Vaccinarea anti-COVID-19

Pentru a solicita acest document în alt format, sunați la 1-800-525-0127. 
Clienții surzi sau cu deficiențe de auz trebuie să sune la 711 (Washington 
Relay) sau să trimită un e-mail la civil.rights@doh.wa.gov.
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