
Vaccinul împotriva COVID-19 nu cauzează îmbolnăvirea cu COVID-19.
Vaccinul împotriva COVID-19 nu cauzează un test PCR pozitiv pentru COVID-19.
Dacă ați fost recent testat pozitiv pentru COVID-19, urmați instrucțiunile de izolare de la: COVIDvaccineWA.org

Virusul COVID-19 este larg răspândit în Washington. Deoarece vaccinul nu este complet eficient decât 
după 2 săptămâni de la doza finală, este posibil să vă îmbolnăviți de COVID-19 dacă ați fost expus la 
virus înainte de acest termen, chiar dacă vi s-au administrat una sau două doze. Dacă nu vă simțiți bine 
după vaccin, acest tabel vă ajută să vă dați seama dacă aveți o reacție la vaccin sau dacă este posibil să 
aveți COVID-19.  

Instrucțiuni generale pentru persoanele care primesc vaccinul: dacă faceți febră (temperatură 
mai mare de 38 grade Celsius (100,5 grade Fahrenheit) în interval de 72 de ore de la administrarea 
vaccinului, stați acasă. Dacă febra dispare în interval de 48 de ore și nu prezentați alte 
semne/simptome de COVID-19, vă puteți întoarce la serviciu. Dacă aveți în continuare febră după 48 
de ore sau dacă prezentați alte simptome care ar putea indica infecția cu COVID-19, rămâneți acasă și 
testați-vă pentru COVID-19.

Este COVID-19 sau o reacție la vaccin?
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Pentru a solicita acest document în alt format, sunați la 1-800-525-0127. 
Clienții surzi sau cu tulburări  de auz trebuie să sune la 711 (Washington 
Relay) sau să trimită un e-mail la civil.rights@doh.wa.gov.

Simptome COVID-19 
care NU apar din cauza 
vaccinului:

Reacții la vaccin
care NU apar din cauza  
îmbolnăvirii cu COVID-19:

Dacă prezentați simptomele de 
mai sus și credeți că s-ar putea 
să aveți COVID-19, solicitați sfatul 
medicului. Poate fi nevoie să vă 
testați pentru COVID-19.

Dacă oricare dintre aceste 
reacții vă împiedică să vă 
desfășurați activitățile 
obișnuite (legarea șiretu-
rilor, tastarea etc.), solici-
tați sfatul medicului.

Tuse
Dificultăți de respirație
Rinoree
Dureri de gât
Pierdere gust sau miros

Durere,
roșeață sau 
umflare la 
locul injecției

Reacții la vaccin
care SUNT similare cu 
simptomele COVID-19:

Reacțiile la vaccin ar trebui 
să dispară în una sau două 
zile. Dacă vă simțiți foarte 
rău, nu ezitați să solicitați 
sfatul medicului. 

Febră
Oboseală
Dureri musculare
Diaree
Greață
Dureri de cap
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