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Informații pentru public privind vaccinurile anti-Covid: 

 

În zilele acestea ajunge în Israel vaccinul anti-coronavirus (Covid-19), și se 

lansează o operație pe scară mare pentru distribuirea vaccinului. Vaccinul 

este sigur! Vaccinurile au trecut prin teste stricte și au fost aprobate de FDA -  

Administrația Americană pentru Alimente și Medicamente. De asemenea, țări 

occidentale, cum ar fi Britanie și Canada au aprobat vaccinul firmei Pfizer 

pentru folosire, după ce examinaseră rezultatele și constatările 

experimentelor în mod independent.  

Tehnologia există și de câțiva ani. În decursul desfășurării experimentelor 

pentru vaccin au fost testate diverse grupe de oameni: femei și bărbați, din 

diverse țări și de diferite vârste, fumători și nefumători, precum și oameni cu 

un fundal medical de boli permanente (astma, diabet, presiune arterială, icter, 

HIV, precum și bolnavi care suferă de boli de rinichi și așa mai departe).  

La experimentul firmei Pfizer au participat 44 mii de oameni, și la 

experimentul firmei Moderna au participat încă 30 de mii. Conform 

comunicării Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA 

(FDA), nu au fost documentate efecte secundare grave asupra vreunuia 

din voluntari.  

 

În aceste experimente nu au fost descoperite efecte secundare grave. 

Efectele secundare astfel raportate au inclus o durere sau o iritație temporară 

la locul injectării vaccinului, oboseală, dureri de cap, dureri de mușchi, 

frisoane, dureri de articulație sau febră. Este posibil ca o parte dintre cei care 

au primit vaccinul să fie nevoiți să ia o zi de concediu de la lucru sau de la 

școală după primirea celei de a doua doze de vaccinare. Deși este vorba de 

senzații neplăcute, acestea au o semnificație pozitivă -  acestea sunt 

rezultatul eforturilor sistemului imunitar al corpului să facă față vaccinului și să 

creeze imunitatea pe termen lung.  

 

Nu puteți să vă îmbolnăviți în urma primirii vaccinului, deoarece inoculul nu 

conține virusul corona sau vreo parte din acesta. De asemenea, vaccinul nu 

influențează și nu schimbă codul DNA al nostru.  



 

 

În această etapă, nu se poate ști cu certitudine dacă vaccinurile vor produce 

efecte secundare pe termen lung, deoarece experimentele clinice au început 

în luna marți. Cu toate acestea, pe baza experienței din trecut în ceea ce 

privește dezvoltarea de vaccinuri  -  efecte secundare apar, în principal, în 

jurul timpului înjectării, sau cel târziu la câteva săptămâni după primirea 

vaccinului. De când au început experimentele, nu au fost raportate fenomene 

secundare de acest gen la zeci de mii de voluntari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

Conform recomandării comitetului responsabil de 

vaccinurile anti-COVID, principiile care regulează 

prioritarizarea vaccinurilor pentru corona sunt: 

 

,,Prioritate sub aspectul sănătății și din considerente epidemiologice" 

    *Siguranță*  *Simplicitate*  *Aplicare generală a regulilor, în multe contexte* 

                                      *Flexibilitate* 

          *Desfășurare curentă a operației vaccinărilor, în vederea asigurării 

                         siguranței și ușurinței de utilizare a vaccinurilor* 

 

Ordinea de prioritate, în ceea ce privește administrarea vaccinurilor 

anti-COVID: 

 

1. Echipe medicale: 

A. Spitale 

B. Case de asigurări de sănătate, clinici  stomatologice 

C. Spitale geriatrice și psihiatrice 

D. Studenți la îngrijire medicală, în etapele clinice ale pregătirii 

lor. 

E. Magen David Adom (serviciul statal de ambulanțe de prim 

ajutor) și organizații de salvare. 

2. Instituțiile  ,,Magen Avot" (,,Apărătorul Taților" în caminele de 

bătrâni") și instituțiile responsabile de bunăstare pentru 

persoane sub tutelă, precum și îngrijitorii acestora 

3. Vârsta de 60 de ani și mai mult  - sub răspunderea caselor de 

asigurări de sănătate. 

4. În cadrul vaccinării, vaccinarea trebuie să se efectueze cu 

flexibilitate, de pildă: 

A. Un bătrân care trăiește acasă, în comunitatea sa, împreună 

cu persoana care îl însoțește sau îngrijește. 

B. Populații constituind grupe de risc special, cum ar fi cei care 

au trecut printr-un transplant de plămâni.  

 

 



 

Cea de a doua prioritate: 

 

1. Continuarea vaccinării grupelor de risc: cei care suferă de diabet, 

hiperobezitate, COPD - boală pulmonară obstructivă cronică, 

pacienți cu imunosupresie, cei care au trecut printr-un transplant de 

organe, bolnavi hematologicie și așa mai departe. 

A. În grupele de bonlavi suferind de imunosupresie, trebuie 

acordată prioritatea vaccinării familiei și a celor care locuiesc în 

casa acestor pacienți. 

 

2. Grupe având un grad înalt de expunere, cum ar fi profesori și 

educatoare în grădinițe, asistenți sociali, închisori, deținuți și 

personalul penitenciarilor. 

3. Armata Israeliană (Tzahal) și corpurile responsabile de securitate vor 

primi o alocație conform programului de vaccinare care va fi 

prezentat Ministerului Sănătății. 

 

Ulterior:  Deschiderea vaccinării publicului larg, în funcție de ajungerea 

vaccinurilor și conform orarului ce va fi stabilit de casele de asigurări de 

sănătate, 

 

În orice caz, și în mod categoric până la primirea vaccinului, trebuie să 

continuați să respectați cu strictețe regulile de precauție: Este important să 

purtați o mască astfel încât aceasta să acopere gura și nasul, și oricând ieșiți 

din casă trebuie să păstrați o distanță de cel puțin 2 metri între oameni, să 

evitați o adunare de mulți oameni, precum și vă spălați mâinile adeseori. 

 

 

 

 

 

 


