
Centrul medical de care aparțineți Sunați la centrul medical sau faceți o programare online.

Clinicile medicale comunitare Accesați website-ul nostru: vaccinelocator.doh.wa.gov/

Sau sunați la 1-800-525-0127, apoi apăsați #. 
Este disponibilă asistența în mai multe limbi.Farmaciile locale

Clinicile mobile sau ad-hoc
Variază. Este posibil să auziți despre clinică de la un prieten, de 
la un membru al comunității sau în rețelele de socializare. 
Rugați să vi se explice cum vă puteți înregistra.

Pfizer-BioNTech
Între 6 luni și 4 ani: 3 doze, la 21 de zile de la 
doza 1, la 56 de zile de la doza 2
De la 5 ani: 2 doze la interval de 21 de zile

Moderna De la 6 luni: 2 doze la interval de 21 de zile

Novavax De la 12 ani: 2 doze la interval de 21 de zile

Johnson & Johnson De la 18 ani: 1 doză

Vaccinurile COVID-19: bine de știut

Primiți vaccinul în mod gratuit. 
Nu trebuie să vi se solicite să 
plătiți și nici să vi se emită o 
factură.

La clinicile de vaccinare în 
masă, este bine să aveți la dvs. 
documente care arată că locuiți 
sau lucrați în statul 
Washington.

Vi se pot solicita următoarele 
documente, însă nu este 
necesar să le dați:

• cartea de identitate
• cardul de asigurări
• numărul de asigurare

socială 

Anumite vaccinuri includ 2-3 doze. 
Trebuie să treacă aproximativ două 
săptămâni de la a doua doză pentru 
a beneficia de protecție maximă. 
Unele persoane pot avea nevoie de 
1-2 doze booster.

Pentru mai multe informații, 
accesați COVID-19 Dozele booster de 
vaccin COVID-19.

Pentru mai multe informații
Accesați: COVIDVaccineWA.org or DOH.WA.GOV/Coronavirus
Sunați la: 1-800-525-0127, apoi apăsați #. Este disponibilă asistența în mai multe 
limbi.

Nu este necesar să fiți cetățean american 
pentru a primi vaccinul. Nu vi se vor adresa 
întrebări referitoare la statutul de imigrant. 

Datele cu caracter personal vor fi utilizate 
numai în scopuri legate de sănătatea 
publică.

Unde pot să mă 
vaccinez?

Cum fac o 
programare?

Documente de adus 
la programarea pentru vaccin

Cât costă vaccinul?

Am nevoie de a doua doză?

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/vaccine-booster-doses


DOH 348-804 September 2022 Romanian
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.

Este posibil să aveți efecte secundare. De 
obicei, efectele secundare durează doar 1 
sau 2 zile.

Vă recomandăm un vaccin anti-COVID-19 cu ARNm
(Pfizer-BioNTech sau Moderna) în loc de vaccinul 
monodoză Johnson & Johnson (J&J).

Vaccinul J&J este în continuare disponibil, dacă 
optați pentru acesta. Dacă preferați o altă opțiune, 
Novavax este disponibil ca alternativă la un vaccin cu 
ARNm. Discutați cu un furnizor de servicii medicale 
despre opțiunile potrivite pentru dvs.

Vaccinul vă ajută să fiți protejat la locul de muncă și să 
ieșiți din nou în oraș cu prietenii și familia.

Va fi mult mai puțin probabil să vă îmbolnăviți grav, să 
fiți internat în spital sau să decedați din cauza COVID-19. 

Vaccinul împotriva COVID-19 învață 
organismul să construiască mecanisme de 
apărare împotriva bolii pentru a preveni 
îmbolnăvirea.

Ce face vaccinul 
împotriva COVID-19?

Care sunt efectele secundare?

În cazul vaccinurilor cu două doze, efectele 
secundare pot fi mai puternice după a doua doză.

Sunați la 911 dacă aveți o reacție alergică. Puteți 
să vă înregistrați la V-safe pentru a raporta 
efectele secundare: vsafe.cdc.gov. 

Da. Toate vaccinurile au fost testate pe zeci de mii de 
oameni. 

S-au dovedit sigure pentru persoanele de diverse rase 
și pentru cei cu afecțiuni de sănătate, precum 
obezitate, diabet, boli cardiace, boli de ficat și HIV. 

Sunt vaccinurile sigure?

De ce trebuie să mă vaccinez?
Este vreun vaccin mai bun 
decât celelalte?

?

La nivelul corpului:

• Stare de oboseală
• Dureri de cap
• Dureri musculare
• Frisoane
• Febră
• Greață

La nivelul brațului care a 
fost injectat:

• Durere
• Roșeață
• Umflare

Department of Health (Departamentul 
de Sănătate) verifică periodic rapoartele 
privind siguranța pentru a se asigura că 
nu există motive de îngrijorare 
referitoare la siguranță.
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