
Întrebări frecvente despre cardul de vaccinare COVID-19/MyIR Mobile  

  

Ce este cardul de vaccinare?  

Vax Card (Cardul de vaccinare) reprezintă documentul oficial care atestă vaccinarea anti-COVID-19. 

La vaccinare trebuie să primiți un card de la Center for Disease Control and Prevention (CDC, Centrul 

pentru controlul și prevenirea bolilor) pe care sunt notate datele administrării vaccinului anti-COVID-

19 și marca vaccinului. Dacă nu ați primit un card de vaccinare sau dacă l-ați pierdut, puteți face 

dovada efectuării vaccinului și în alte moduri (citiți întrebările și răspunsurile de mai jos).   

  

Ce documente sunt considerate dovezi oficiale de vaccinare?  

În lista următoare sunt enumerate exemple de dovezi oficiale de vaccinare:  

  

• Carnetul de vaccinare pe viață/cardul de vaccinare anti-COVID-19 eliberat de CDC  

• Documentul tipărit de la Immunization Information System (Sistemul pentru datele privind 

imunizarea) al Statului Washington  

• Documentul tipărit MyIR (numai în engleză) (fie captură de ecran, fie certificat de vaccinare)  

• Certificatul My IR Mobile (numai în engleză) de vaccinare anti-COVID-19  

• Fișa medicală electronică tipărită furnizată de medicul dvs. 

  

Nu puteți să vă faceți propriul card de vaccinare, deoarece nu va fi acceptat ca document 

oficial. Adeverințele oficiale sunt documente medicale certificate, pe care le primiți la vaccinare de la 

medicul dvs. sau prin portalurile de servicii MyIR menționate mai sus.  

  

Cum trebuie să păstrez cardul de vaccinare?  

Păstrați cardul de vaccinare în siguranță! Considerați-l la fel de important precum certificatul de 

naștere sau pașaportul. Puteți să îl pozați, să îl fotocopiați, apoi puteți lamina fotocopia (nu 

originalul) sau puteți utiliza alte metode în așa fel încât să aveți la îndemână o copie a cardului de 

vaccinare.   

  

Pentru mai multe sfaturi privind manevrarea adecvată a cardului de vaccinare, discutați aceste 

informații cu familia și prietenii. Dați clic aici pe broșura în limba dvs.: (în prezent disponibilă 

în engleză și spaniolă). 

  

De ce trebuie să păstrez cardul de vaccinare?  

Cardul de vaccinare este un mijloc simplu de a dovedi că ați fost vaccinat împotriva COVID-19. S-ar 

putea să vi se solicite dovada de vaccinare pentru călătorii, pentru participarea la anumite 

evenimente și poate pentru adăugarea ulterioară a datelor despre doza de consolidare.   

  

Numeroase companii din Washington oferă stimulente persoanelor care prezintă un document 

justificativ de vaccinare completă. Acestea pot fi sub formă de reduceri, intrări gratuite sau locuri 

preferate la evenimente.   

  

Ce trebuie să fac dacă nu am primit un card de vaccinare atunci când m-am vaccinat?  

Contactați furnizorul vaccinului dacă nu ați primit un card de vaccinare atunci când vi s-a administrat 

vaccinul anti-COVID-19. De asemenea, puteți să accesați online fișa de vaccinare anti-COVID-19 la 

www.MyIRMobile.com (numai în engleză) , creând un cont gratuit.   

  

Ce trebuie să fac dacă am pierdut cardul de vaccinare?  

Dacă ați pierdut cardul de vaccinare, puteți să obțineți dovada oficială a vaccinării anti-COVID-19 de 

la medicul dvs. sau prin intermediul unui cont creat la www.MyIRMobile.com (numai în engleză).  



  

Ce este MyIR Mobile?  

MyIR Mobile este un portal de internet unde pot fi accesate fișele de vaccinare oficiale. Puteți să 

creați un cont la www.MyIRMobile.com (numai în engleză).  

  

Rețineți că, în prezent, MyIR Mobile este disponibil numai în limba engleză. Pentru asistență 

lingvistică sau pentru ajutor la obținerea fișei medicale, sunați la Office of Immunization and Child 

Profile (Biroul pentru Imunizare și Profilul Copilului) al Statului Washington în timpul programului de 

lucru la (360) 236-3595 sau trimiteți un e-mail la waiisrecords@doh.wa.gov.  

 

Cum obțin fișa de vaccinare anti-COVID-19 pentru copilul meu?  

Copilul trebuie să primească un card de vaccinare CDC în momentul vaccinării. Este bine să păstrați 

cardul copilului în siguranță, la fel ca pe cardul dvs. Consultați lista de mai sus privind opțiunile de 

păstrare.   

  

În cazul în care copilul nu are un card de vaccinare CDC, puteți obține o copie oficială de la medicul 

pediatru sau de la furnizorul vaccinului. De asemenea, puteți crea un cont de familie 

la www.MyIRMobile.com (numai în engleză), unde puteți adăuga profilul copilului la profilul dvs.  

  

Ce se întâmplă dacă m-am vaccinat în afara Statului Washington?  

Dacă nu v-ați vaccinat în Statul Washington, este posibil ca fișa dvs. de vaccinare să nu apară 

pe MyIR Mobile. Trebuie să aveți alte documente de vaccinare anti-COVID-19, cum ar fi cardul de 

vaccinare CDC sau alte adeverințe emise de medicul dvs.  

  

Dacă nu v-ați vaccinat în Statele Unite ale Americii, trebuie să aveți la dvs. dovada oficială a vaccinării 

din țara unde ați făcut vaccinul. 

 

Cum pot obține toate fișele de vaccinare pentru mine sau familia mea (nu doar pentru vaccinul 

anti-COVID-19)?  

Pentru lista completă a fișelor de vaccinare pentru dvs. sau pentru membrii familiei dvs., puteți să 

contactați medicul principal sau să creați un cont la wa.MyIR.net (numai în engleză). 

 

Pentru asistență lingvistică sau pentru ajutor la obținerea fișei medicale, sunați la Office of 

Immunization and Child Profile (Biroul pentru Imunizare și Profilul Copilului) al Statului Washington 

în timpul programului de lucru la 360-236-3595 sau trimiteți un e-mail la waiisrecords@doh.wa.gov.  
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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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