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Pagina de informații privind vaccinarea împotriva noului virus Corona -  vaccinul 

Coronavirus (COVID-19) 

 

Vaccinare împotriva COVID-19  BNT162b2, produs de Pfizer-BioNTech 

Sunteți un candidat pentru primirea acestei vaccinări, în vederea 

prevenirii morbidității din cauza infectării cu noul virus corona. 

Informațiile privind vaccinarea, folosul așteptat și efectele secundare 

posibile sunt după cum urmează:  

Prezenta vaccinare aparține grupei de vaccinuri mRNA și conține acizi 

nucleici care dă celulele persoanei care se vaccinează instrucțiunea să 

producă o proteină  care seamănă cu proteina virusului corona. 

Particulele mRNA sunt acoperite de un pachet de grăsime, care 

facilitează o reacție imunologică. Sistemul imunologic identifică proteină 

astfel produsă, și creează o reacție imunologică cu eficacitate mare 

împotriva virusului. 

 

Vaccinul este sigur și eficient în ceea ce privește prevenirea bolii. 

Vaccinul se produce într-un laborator, și nu conține virusul sau vreo 

parte a acestuia. Particulele vaccinului se descompun și  dispar la scurt 

timp după administrarea injecției.  Vaccinul nu poate să  cauzeze boala                  

COVID-19, și nici nu poate să influențeze încărcătura gentetică (DNA) 

umană.  

 



 

 

 

Cine poate să primească vaccinul? 

Vaccinul îl vor primi în această etapă oameni de la vârsta de 16 ani. 

Nu există vreun impediment ca o femeie însărcinată sau o femeie care 

vrea să rămână însărcinată să fie vaccinată.  

O persoană cu o boală acută, incluzând febră de la 38 de grade celsius - 

va aștepta, înainte de a fi vaccinată, până ce se va recupera după această 

boală. 

 

 

Cine nu va primi vaccinul în această etapă - Directivele pentru data de 

azi sunt:  

1. Oameni sub vârsta de 16 ani. 

2. Oameni cu o reacție alergică gravă trebuie să se adreseze surorii 

medicale ce administrează vaccinul, pentru a verifica dacă ei pot 

să fie vaccinați.  

3. O persoană definită ca cel care se recuperează după infectarea cu 

virusul corona.  

 

Procesul vaccinării 

Vaccinul se administrează în două doze, la interval de cel puțin 21 de zile 

între doze. Dacă s-au scurs mai mult decât 21 de zile, se poate primi cea 

de a doua doză, indiferent de intervalul de timp. Corpul va dezvolta 

imunitate maximă numai după primirea celei de a doua doze.  

Modul administrării vaccinului: Vaccinul se administrează numai într-un 

mușchi al brațului. 

Efecte secundare posibile:  

 



 

Efecte secundare posibile: 

Fenomene ușoare și tranzitorii apar des după primirea vaccinului: 

roșeață și durere în zona în care s-a făcut injecție, ridicare a febrei, 

frisoane, oboseală, dureri de cap, dureri musculare, dureri articulare, 

ghețuri, lărgire a nodulilor limfatici.  

Aceste fenomene se scurg în cea mai mare parte la una zi sau două zile 

după administrarea vaccinului. 

Fenomene alergice, cum ar fi o reacție alergică imediată de tip 

anafilactic, sunt extrem de rare. Pacienți care au trecut printr-o reacție 

anafilactică în trecutul lor, din vreo pricină, se vor consulta cu echipă ce 

vaccinează înainte de a primi vaccinul.  

După primirea vaccinului, trebuie să așteptați la locul unde se 

efectuează vaccinările timp de 15 minute.  

Celor care primesc cea de a doua doză a vaccinului, se va elibera un 

certificat privind primirea vaccinului (,,Carnetul verde"). Deținătorul 

acestui certificat va avea un statut ce seamană cu cel al unei persoane 

definite ca fiind  o persoană ce recuperează după boală, incluzând 

scutirea de izolare și intrarea în locurile definite ca fiind ,,insule verzi". 

Statutul acesta va intra în vigoare la 7 zile după data primirii celei de a 

doua doze (neincluzând ziua, în care vaccinul a fost administrat). 

Cu privire la orice întrebare privind efecte secundare, puteți să vă 

adresați factorului ce vaccinează sau medicului curant.  

Se poate obține informații suplimentare pe website-ul Ministerului 

Sănătății: https://gov.il/covid19-vaccine  

 

 

 

 

 

     



 

    

    


