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Acest Compendium 20 de fișe informative de o pagină cu prezentare inteligentă a informații esențiale, 

fiabile și bazate pe dovezi de diferite probleme legate de vaccin și vaccinare, fișe informative, grafice 

etc., cu scopul de a combate dezinformarea și știrile false, demontarea mituri și temeri ale vaccinurilor. 
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Persoanele terte sunt binevenițe să folosească oricare dintre materiale în scopuri educaționale, atâta timp cât 

își creditează în mod clar sursa. 
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STRATEGIA VACCINULUI CORONAVIRUS (COMISIA EUROPEANĂ) 

Obiective 

 Asigurarea calității, siguranței și eficacității vaccinurilor 

 Asigurarea accesului în timp util la vaccinuri pentru statele 

membre și populația acestora, conducând în același timp efortul 

global de solidaritate 

 Asigurarea accesului echitabil și accesibil pentru toți în UE cât 

mai curând posibil 

 Asigurarea faptului că se fac pregătiri în țările UE cu privire la 

lansarea de vaccinuri sigure și eficiente, abordarea nevoilor de 

transport și implementare și identificarea grupurilor prioritare  
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/ coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-

strategy_en#eu-vaccines-strategy 

 

Viziunea  

EIA2030 își propune să contribuie la o lume în care toată 

lumea, de pretutindeni, la orice vârstă, beneficiază pe 

deplin de vaccinuri pentru sănătate și bunăstare. 

EIA2030 se concentrează în general pe consolidarea: 

• asistenței medicale primare și acoperirea universală de sănătate 

• angajamentul politic 

• cererea publicului de vaccinare 

• acoperirea imunizării și echitatea 

• imunizarea pe parcursul vieţii 

• pregătirea și răspunsul la focare și urgențe 

• sisteme de imunizare, inclusiv furnizarea și finanțarea vaccinurilor  
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/policy 

 

 

 European Asylum Support Office (EASO)  
• În toate țările se asigură vaccinarea 

✓ gratuit 

✓ pe bază de voluntariat 

• 6 țări UE  au lansat campanii de informare specifice pentru 
solicitanții de azil 
• 2 țări UE  realizează vaccinări în centrele de primire 

  Beneficiarii protecţiei internaţionale se încadrează în 
priorităţile populaţiei generale  

• Solicitanții de protecție internațională pot fi prioritizați din cauza 
cadrului de primire colectivă 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO_Situational_Update_Vaccination31March..pdf 

 

Strategia europeană de vaccinare 
Beneficiarii vaccinării gratuite 

http://www.iene11.eu/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/%20coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_en%23eu-vaccines-strategy
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/%20coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_en%23eu-vaccines-strategy
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/policy
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO_Situational_Update_Vaccination31March..pdf


VACCINAREA SI 

ALAPTAREA 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prin alăptare, 

imunitatea 

pasivă este 

transferată 

copilului. 

Alăptarea este compatibilă cu 

vaccinurile pentru mamă, copil și 

alte persoane care trăiesc cu ei. 

Imunitatea mamei 

protejează copilul în 

primele săptămâni de 
viață. 

Fără efecte 
secundare 

dăunătoare pentru 
bebeluși 

Cum îmi pot proteja copilul de diferite boli? 

Importanța vaccinării în timpul sarcinii și 

alăptării. 

Vaccinarea protejează atât mama, cât și 
copilul 
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CONTRAINDICAȚII 

DEFINITIVE  

 

  

 reacții anafilactice în antecedente la același vaccin 
sau la componente ale vaccinului 

 antecedente de hipersensibilitate la orice vaccinuri 
sau la oricare dintre excipienţi, inclusiv neomicină 

 imunodeficienţă umorală sau celulară severă 
(limfociteT CD4+ mai mici de 200/mm3) 

 

 

CONTRAINDICAȚII 

TEMPORARE 

 

 sarcina 

 afecțiuni febrile (>38,5°c) 

 tuberculoză activă netratată 

 post transplant medular (pâna la 24 luni) 

 post transplant de organ ( pâna la 4 săptămâni)  

 imunodeficiența tranzitorie (limfociteT CD4 mai mici 
de 200/mm3) 

 terapie imunosupresivă curentă (inclusiv doze mari 
de corticosteroizi). 
 

 

 
FALSE 

CONTRAINDICAȚII 

 

 

 afecțiuni acute nonfebrile 

 atopia (rinita, conjuctivita, astmul bronșic, dermatita 
atopică) 

 intervenții chirurgicale sau stomatologice, 

 investigații de rutină pentru alte afecțiuni 

 diareea cu afebrilitate 

  alergia la ou 

 bolile neurologice, etc. 
 

 
 
 

 

 

EXISTĂ CONTRAINDICAȚII LA VACCINARE? 
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Monitorizeaza starea persoanei după vaccinare

Oferă un telefon pentru contact
Se informează despre apariției febrei sau a altor 

reactii 

Inregistreaza in  Carnetul de vaccinări, Fișa de consultații, Registrul de vaccinări

Data efectuării, locul anatomic al administrării
Antigenele, produsul, seria și lotul/numărul 

vaccinului, data expirării

Administreaza vaccinul

Pregateste instrumentarul Injectează serul cu ac steril

Pregateste vaccinul

Verifică produsul vaccinal, data expirării
Alege calea de administrare recomandata de 

producator 

Medicul informeaza despre : 

Schema de vaccinare
Reacțiile adverse posibile și managementul 

acestora

CUM SE         
REALIZEAZA 

VACCINAREA? 
 

Contacteaza 

medicul pentru 

orice reacții! 

 

 
Realizat in cadrul proiectului IENE 11 PROVAC     

Această publicație reflectă numai opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă 
pentru nicio utilizare care poate fi făcută a informațiilor conținute în ea. 
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VACCINUL HPV  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cine ar trebui să facă vaccinul HPV?

Varsta recomandata este 11-12 ani.

Toți preadolescentii au nevoie de vaccinare împotriva HPV, astfel încât să fie protejați de 
infecțiile cu HPV care pot provoca cancer mai târziu în viață.

Adolescenții și adulții tineri până la vârsta de 26 de ani care nu au început sau nu au 
terminat seria de vaccinuri HPV au nevoie și de vaccinare împotriva HPV.

Cât de bine funcționează aceste vaccinuri?

Vaccinarea HPV funcționează extrem de bine

Vaccinul HPV are potențialul de a preveni mai mult de 90% dintre cancerele atribuibile 
HPV

Mai puțini adolescenți și adulți tineri suferă de veruci genitale.

Numărul cazurilor de precancer de col uterin la femeile tinere este redus.

Unde se pot găsi aceste vaccinuri?

Vaccinul HPV poate fi disponibil la cabinetele medicale, clinicile comunitare de sănătate, 
centrele de sănătate din școli și departamentele de sănătate.

Protecție de lungă durată

Persoanele care au primit vaccinuri HPV au fost urmărite timp de cel puțin aproximativ 12 
ani, iar protecția lor împotriva HPV a rămas ridicată, fără nicio dovadă de scădere în timp.

http://www.iene11.eu/
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VACCINAREA SUBSGARILOR SI A COPIILOR 
Laptele matern poate ajuta 

la protejarea împotriva 

multor boli. Cu toate 

acestea, această imunitate 

dispare după terminarea 

alăptării. 

Vaccinurile conțin o formă moartă sau slăbită a 

virusului sau bacteriilor cauzatoare de boli și 

acționează prin imitarea infecției unei anumite 

boli - dar nu și a simptomelor acesteia - în corpul 

copilului dumneavoastră. Acest lucru stimulează 

sistemul imunitar al copilului dumneavoastră să 

dezvolte arme numite anticorpi. 

Sugarii sunt deosebit de 

vulnerabili la infecții; de 

aceea este atât de 

important să îi protejăm 

prin imunizare. 

Mai multe vaccinuri sunt adesea 

combinate într-o singură injecție 

(adică pertussis, difterie, tetanos, 

poliomielita și Haemophilus 

influenzae tip b) 

Un vaccin combinat reduce pur și 

simplu numărul de injecții necesare 

și nu reduce siguranța sau 

eficacitatea vaccinurilor. 

Toate vaccinurile trec prin teste 

stricte de siguranță, inclusiv studii 

clinice, înainte de a fi aprobate 

pentru public. Țările vor 

înregistra și distribui doar 

vaccinuri care îndeplinesc 

standarde riguroase de calitate și 

siguranță. 

Vaccinurile pot provoca efecte 
secundare ușoare, 
- roșeață și umflare la locul injectării. 
- febră 
- pierderea poftei de mâncare 
Aceste efecte dispar în câteva zile și pot 
fi adesea controlate prin administrarea 
de medicamente pentru durere fără 
prescripție medicală, conform 
recomandărilor medicului, sau 
aplicarea unei cârpe rece la locul 
injectării. 

Vaccinurile vă protejează copilul 

împotriva bolilor grave care pot 

provoca vătămări grave sau 

deces, cum ar fi poliomielita, care 

poate provoca paralizie; rujeola, 

care poate provoca umflarea 

creierului și orbire; și tetanos, 

care poate provoca contracții 

musculare dureroase și dificultăți 

de mâncare și respirație, în 

special la nou-născuți. 

Vaccinarea nu trebuie 

amânată dacă copiii au o 

febră ușoară ca urmare a 

unei infecții ușoare, cum ar 

fi o răceală obișnuită. 

Afirmațiile conform cărora 

vaccinurile provoacă autism 

sau alte boli au fost 

cercetate cu atenție și 

infirmate. 

Nu s-au găsit dovezi care să lege vaccinurile ca o cauză 

a sindromului morții subite a sugarului (SIDS). 

Academia Americană de Pediatrie spune că asigurarea 

faptului că copilul dumneavoastră este pe deplin 

imunizat poate ajuta la reducerea riscului de SIDS. 

https://www.freepik.com/vectors/baby">Baby vector created by gstudioimagen1 - www.freepik.com</a> , https://www.freepik.com/vectors/covid-

vaccine">Covid vaccine vector created by pikisuperstar - www.freepik.com</a>, https://www.healthline.com/health/vaccinations/infant-immunization-

schedule, https://www.nichd.nih.gov/health/topics/infantcare/conditioninfo/immunization, https://www.msdmanuals.com/home/children-s-health-

issues/vaccination-of-children/childhood-vaccination-schedule, https://www.hhs.gov/immunization/who-and-when/infants-to-teens/child/index.html, 

https://www.stanfordchildrens.org/en/topic/default?id=what-every-parent-should-know-about-immunizations-1-1750, 

https://www.aha.org/news/headline/2022-02-15-cdc-study-maternal-covid-19-vaccination-helps-protect-infants,  
 

 

Primirea a două doze de serie primară de vaccin ARNm COVID-19 în 

timpul sarcinii ar putea ajuta la prevenirea spitalizării copilului 

dumneavoastră pentru COVID-19 în primele șase luni după naștere 

http://www.iene11.eu/
https://www.healthline.com/health/vaccinations/infant-immunization-schedule
https://www.healthline.com/health/vaccinations/infant-immunization-schedule
https://www.nichd.nih.gov/health/topics/infantcare/conditioninfo/immunization
https://www.msdmanuals.com/home/children-s-health-issues/vaccination-of-children/childhood-vaccination-schedule
https://www.msdmanuals.com/home/children-s-health-issues/vaccination-of-children/childhood-vaccination-schedule
https://www.hhs.gov/immunization/who-and-when/infants-to-teens/child/index.html
https://www.stanfordchildrens.org/en/topic/default?id=what-every-parent-should-know-about-immunizations-1-1750
https://www.aha.org/news/headline/2022-02-15-cdc-study-maternal-covid-19-vaccination-helps-protect-infants


[Type here] [Type here]   

Acest produs a fost creat în cadrul proiectului IENE 11- PROVAC. 
Acesta reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă 
pentru orice utilizare care poate fi făcută a informațiilor conținute în acesta. 

Vă rugăm să vizitați  www.iene11.eu 

 

 

Majoritatea țărilor 
UE/SEE oferă 
vaccinarea pe o 
bază recomandată.

În 12 țări UE/SEE, 
vaccinarea copiilor 
împotriva anumitor 
boli este obligatorie, 
deși vaccinurile 
diferite sunt obligatorii 
în acele țări.

Toate țările UE/SEE au 
recomandări pentru 
gripa sezonieră (gripa) 
pentru persoanele în 
vârstă și grupurile 
cheie de risc

Programele de 
vaccinare pentru 

copilărie din toate 
țările UE/SEE includ 

vaccinarea împotriva:

rubeolă

pojar

oreion

difterie

tetanos

tuse convulsivă (tuse 
convulsivă)

poliomielită

Haemophilus 
influenzae tip B

papilomavirus uman 
(fete 
adolescente/preadolescen
te).

Vaccinarea împotriva 
rujeolei este inclusă în 
toate programele 
naționale de vaccinare a 
copiilor din Europa

Vaccinarea împotriva 
hepatitei B a fost inclusă 
într-un număr tot mai 
mare de țări, dar nu încă în 
majoritatea țărilor nordice 
și în Ungaria

Lipsesc informații despre 
țările care au o politică 
obligatorie de vaccinare

Vaccinurile pentru 
copilărie sunt în 
conformitate cu 
programele naționale de 
imunizare ale unei țări, 
care sunt cel mai frecvent 
făcute obligatorii

Programator de 
vaccinuri ECDC

Un instrument 
interactiv care arată 

programele de 
vaccinare pentru țările 
UE/SEE individuale și 
anumite grupuri de 

vârstă.

Cu acest instrument se 
pot face comparații 

pentru programele de 
vaccinare între două 
țări sau în funcție de 
boală pentru toate 
țările sau pentru o 

selecție de țări

Accesați instrumentul 
Program de vaccinare în 

următorul link:

https://vaccine-
schedule.ecdc.europa.eu

Recomandările ECDC 
privind vaccinarea 

împotriva COVID-19

ECDC îi încurajează cu 
tărie pe cei care sunt 

eligibili pentru 
vaccinare, dar nu au 

fost încă vaccinați să se 
vaccineze complet 

împotriva COVID-19 în 
timp util.

În plus, pentru a 
aborda scăderea 

protecției împotriva 
bolilor simptomatice în 
timp, este important să 

obțineți o doză de 
rapel cât mai curând 

posibil, conform 
recomandărilor 

naționale.

http://www.iene11.eu/
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Migranții, romii și refugiații pot avea nevoi suplimentare legate de imunizare în
comparație cu comunitatea gazdă. De multe ori, condițiile lor de viață îi expun la
un risc crescut de expunere la boli transmisibile.

Vizitele din ușă în ușă și medicina stradală sunt disponibile în mod regulat pentru
cei vulnerabili.

Convingerile dumneavoastră culturale și religioase vor fi respectate. Un mediator
sau un interpret poate fi disponibil pentru a vă face să vă simțiți mai confortabil
oferindu-vă informații în propria dumneavoastră limbă.

Vaccinarea este o prioritate pentru toți migranții, romii și refugiații după sosirea în
țara gazdă sau reinstalare.

Toate grupele de vârstă ar trebui să primească vaccinare de recuperare.

Unde ma pot vaccina?

Întrebați medicul de familie sau alți profesioniști din domeniul sănătății sau
căutați informații pe site-urile web oficiale ale țării gazdă.

Pentru a vă înregistra pentru vaccinul împotriva COVID-19, aveți nevoie de un
număr de securitate socială. Acest lucru este necesar, indiferent dacă îl rezervați
online, la centrele de servicii pentru cetățeni sau la farmacii. Cetățenii UE și
refugiații pot accesa un număr temporar de securitate socială. Pentru migranții
fără acte din unele țări, un astfel de număr este, de asemenea, disponibil.

 

Cerințe curente de 

vaccinare (CDC) 

• oreion 

• Rujeola 

•Rubeolă 

• Tetanus și difterie 

• Boala meningococică 

• Boala pneumococică 

• tip B 

• Rotavirus 

• Varicela 

•Hepatita A 

•Hepatita B 

• Pertussis 

• Poliomielita 

• Gripa 

sezonierăhttps://www.cdc.gov/im

migrantrefugeehealth/laws-

regs/vaccination-immigration/revised-

vaccination-immigration-faq.html 

Puteți avea 

încredere în 

sistemul de 

sănătate 

Nimeni nu este în 

siguranță până nu este 

toată lumea 
https://assembly.coe.int/LifeRay/SOC/P

df/DocsAndDecs/2021/AS-SOC-2021-

54-EN.pd 

By NIAID licensed under CC BY 2.0. 
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by World Bank Photo Collection, licensed under CC BY-
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   Mituri ale vaccinurilor         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ww w.peninsu lahealth.o rg.au/2016 /04/15/top -myths -immunisat ion  
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Vaccinurile conțin multe 

ingrediente dăunătoare. 

Realitate: Vaccinurile conțin 

ingrediente care permit 

administrarea în siguranță a 

produsului. Orice substanță 

poate fi dăunătoare în doze 

semnificativ mari, chiar și 

apa. Vaccinurile conțin 

ingrediente într-o doză care 

este chiar mai mică decât 

doza la care suntem expuși în 

mod natural în mediul 

nostru. 

Mitul #1 

Vaccinurile provoacă autism și 

sindromul morții subite a sugarului 

(SIDS). 

Realitate: vaccinurile sunt foarte 

sigure. Majoritatea reacțiilor la 

vaccin sunt de obicei temporare și 

minore, cum ar fi febră sau dureri de 

braț. Este rar să apară un eveniment 

de sănătate foarte grav în urma unei 

vaccinări, dar aceste evenimente 

sunt atent monitorizate și 

investigate. Este mult mai probabil 

să fii rănit grav de o boală care 

poate fi prevenită prin vaccin decât 

de un vaccin. 

Mitul #2 

 

 

Bolile care pot fi prevenite 

prin vaccinare sunt doar o 

parte a copilăriei. Este mai 

bine să ai boala decât să 

devii imun prin vaccinuri. 

Adevărat: Vaccinurile 

stimulează sistemul imunitar 

să producă un răspuns imun 

similar cu infecția naturală, 

dar nu provoacă boala și nici 

nu pun persoana imunizată în 

pericol de potențiale 

complicații. 

 Mitul #3 

 

 

Vaccinurile COVID-19 modifică 

ADN-ul. 

Realitate: ARNm care este 

utilizat în vaccinurile Moderna și 

Pfizer, este un șablon pentru 

producerea proteinelor virale 

care apoi stimulează sistemul 

imunitar al organismului pentru 

a produce anticorpi care vor 

duce la imunitate la virus. ARNm 

este degradat rapid și nu este 

integrat în propriul ADN al 

individului, deci nu va modifica 

codul genetic al individului. 

Mitul #4 

 
 

Un copil poate lua boala de la 

un vaccin. 

Realitate: un vaccin care 

provoacă o boală completă ar fi 

extrem de puțin probabil. 

Majoritatea vaccinurilor sunt 

vaccinuri inactivate (ucise), ceea 

ce face imposibilă contractarea 

bolii de la vaccin. Câteva 

vaccinuri conțin organisme vii, 

iar atunci când sunt vaccinate cu 

vaccinuri vii, poate duce la un caz 

ușor de boală. 

Mitul #5 

 

Sistemul imunitar al bebelușilor 

este protejat prin placentă și 

alăptare, astfel încât aceștia nu 

au nevoie de vaccinare. 

Realitate: Un copil va primi o 

anumită protecție naturală 

împotriva bolilor transferate de la 

placentă, dar nivelul de protecție 

depinde de expunerea mamei la 

boală, fie prin boală, fie prin 

vaccinare. Laptele matern este 

valoros și pentru protecție, dar 

protecția este în principal pentru 

germenii care infectează 

intestinul. Protecția primită de la 

placentă și laptele matern poate fi 

slabă și durează câteva luni. 

Mitul #6 

 

http://www.iene11.eu/
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https://ww w.cdc.go v/ vaccines/ vac -gen/ immun it y-t ypes.htm  

https://ww w.javatpo int .co m/herd - immun it y-vs -natura l- immun ity  

Avantaje: dezvoltarea imunității pe tot 

parcursul vieții și evitarea posibilelor 

efecte secundare ale vaccinurilor. 

Avantaje: Vaccinurile creează imunitate 

fără a provoca boli. 

Imunitatea naturală este un răspuns 

imun care apare în mod natural în 

organism ca răspuns la un agent 

patogen. Acest lucru se întâmplă atunci 

când o persoană este expusă la agentul 

patogen care provoacă o boală. 

  

 

Imunitatea artificială este protecția 

produsă prin expunerea intenționată a 

unei persoane la antigeni dintr-un vaccin, 

astfel încât să producă un răspuns 

imunitar activ și de durată. 

Atât imunitatea naturală, cât și imunitatea artificială constituie imunitatea activă. Dacă o persoană imunitară intră în 

contact cu acea boală în viitor, sistemul său imunitar o va recunoaște și va produce imediat anticorpii necesari 

pentru a o combate. Imunitatea activă este de lungă durată și uneori de viață. 

Dezavantaje: Există un risc mare ca 

unele boli foarte contagioase să ducă la 

complicații severe, de lungă durată, 

îmbolnăviri sau chiar deces. 

Dezavantaje: Vaccinurile rareori 

îmbolnăvesc grav pe cineva. Multe dintre 

ele pot provoca reacții adverse cum ar fi: 

febră ușoară, piele roșie, sensibilă la locul 

injectării și, ocazional, o reacție care 

include febră, erupții cutanate, dureri 

articulare și ganglioni limfatici umflați. 

Imunitatea de turmă într-un mod 

natural, este mai dificil și mai lent de 

realizat, deoarece un număr mare de 

oameni trebuie să se îmbolnăvească și 

să se recupereze. 

Imunitatea de turmă se realizează prin 

vaccinarea unui număr mare de 

oameni, rapid și în siguranță. 

Imunitatea de 

turmă este un 

proces de 

dezvoltare a 

imunității la un 

număr mare de 

persoane, astfel 

încât să se reducă 

șansele ca 

persoanele cu 

imunitate mai mică 

să se infecteze cu 

un virus sau o boală. 

IMUNITATE 

NATURALA 
VACCINARE IMUNITATE 

http://www.iene11.eu/
https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/immunity-types.htm
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DE CE TREBUIE SĂ MĂ VACCINEZ  DACĂ SUNT 

ÎNSARCINATĂ? 

 

 

 

                                                                                                                          

 

Adverse reactions 

                                              

 

  

 

SARCINA, FERTILITATEA SI 

VACCINURILE 

Provoacă vaccinurile INFERTILITATE? 

OMS nu ar aproba NICIODATĂ vaccinuri care 

sunt suspectate că afectează capacitatea unei 

persoane de a concepe. 

- Sarcina presupune o mai mare vulnerabilitate a femeilor la anumite 

infectii. 

- Vaccinurile sunt sigure și eficiente. 

- Vaccinurile previn bolile si complicatiile atat la femeie cat si la bebelus. 

- Vaccinurile funcționează atât pentru femeie, cât și pentru copil. 

- În timp ce bebelușii sunt în uter, ei împărtășesc unele beneficii cu 

mama lor, cum ar fi anticorpii.  

Dacă te vaccinezi, vei transfera acești anticorpi copilului tău. 

Efecte ușoare și tranzitorii, cum ar fi febră sau 

inflamație. A fi însărcinată nu înseamnă că ai mai 

multe șanse să ai o reacție adversă. 

DECI… VACCINEAZĂ-TE PENTRU 

TINE ȘI PENTRU VIITORUL TĂU 

COPIL 
Efecte adverse 

http://www.iene11.eu/
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Vaccinarea persoanelor cu risc ridicat de infectare în închisori, lagăre militare și 

centre pentru persoane fără adăpost 

 

 

                                                                                       

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

                                https://publichealth.jhu.edu/2021/im-a-healthy-young-person-why-

should-i-get-a-covid-vaccine 

Sunt norocos să am un 

loc unde să stau. De ce 

trebuie imi fac griji cu 

privire la bolile 

transmisibile? 

Conțin vaccinurile 

COVID-19 un microcip 

sau orice fel de 

tehnologie de 

urmărire? 

Viața în condiții 

de 

supraaglomerare 

este asociată cu 

riscul de boli 

infecțioase 

Vaccinurile COVID-19 nu au 

nimic de-a face cu niciun fel de 

urmărire individuală; singurul 

lor scop este de a preveni 

răspândirea COVID-19 și de a 

reduce șederea în spital și 

decesele cauzate de virus. 

Centrele pentru persoane fără adăpost pot 

acționa ca surse de infecție, amplificare și 

răspândire a bolilor infecțioase în interiorul și în 

afara acestora, datorită contactului strâns  intre 

oameni   in cadrullor. 

Chiar și sănătoși, tinerii ar trebui să se 

vaccineze. Pe măsură ce tot mai mulți 

oameni sunt vaccinați, virusul va avea 

mai puțini oameni de infectat, iar 

transmisia comunitară va scădea. 

Fiecare persoană care se vaccinează 

ne aduce cu un pas mai aproape de 

încheierea pandemiei. 
 

Vaccineaza-te. 

Proteja-ți  familia 

și comunitatea. 

Igiena precară, sărăcia 

și accesul redus la apă 

curată și canalizare 

sunt factori de risc 

pentru transmiterea 

bolilor transmisibile. 

http://www.iene11.eu/
https://publichealth.jhu.edu/2021/im-a-healthy-young-person-why-should-i-get-a-covid-vaccine
https://publichealth.jhu.edu/2021/im-a-healthy-young-person-why-should-i-get-a-covid-vaccine


 

 

 

 

 

Majoritatea reacțiilor adverse la vaccinare sunt așteptate și sunt asociate cu răspunsul 

organismului la vaccin. 

Reacțiile adverse apar în general în scurt timp de la administrarea vaccinului. 

 

Reactiile adverse pot fi : 

 

 Locale (ex. durere, roșeață și indurație la locul administrării)  

 Sistemice (oboseală, dureri de cap, dureri musculare, dureri articulare, frisoane și 

febră . Febra este ușoară (38.0–38.4°C), medie (38.5–38.9°C) și severă (39.0–

40°C). 

 

Reactiile adverse sunt: 

 Ușoare – sunt deranjante dar nu interferă semnificativ cu desfășurarea activităților 

zilnice,  

 Medii – pot interfera cu desfășurarea activităților zilnice, 

 Severe – interferă semnificativ cu sau împiedică desfășurarea activităților zilnice:  

o dificultăți de respirație 

o durere în piept 

o umflarea picioarelor 

o durere abdominală puternică și persistentă 

o dureri de cap persistente 

o vedere încețoșată 

o pete mici de sânge sub piele la distanță de locul administrării vaccinului 

 

 

Beneficii

Efecte 
secundare

PPOOTT  FFII  VVAACCCCIINNUURRIILLEE  AASSOOCCIIAATTEE  CCUU  

DDEEZZVVOOLLTTAARREEAA  UUNNOORR  RREEAACCȚȚIIII  AADDVVEERRSSEE??  

 

Beneficiile vaccinării  depășesc riscurile efectelor adverse! 
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• Reactia anafilactica la vaccin sau ingrediente din vaccin, reprezinta 
contraindicatie pentru vaccinareNU

• Dacă ați avut o reacție alergică în decurs de 4 ore și/sau anafilaxie, 
asociată cu un vaccin sau cu un medicament injectabil care nu 
conține o componentă sau o componentă cu reacție încrucișată a 
vaccinurilor COVID-19, vi se poate administra vaccinul COVID-19. 

• Vi se va cere să aşteptaţi în clinică timp de 30 de minute după vaccin.

DA

• Dacă aveți antecedente de reacții alergice semnificative și/sau 
anafilaxie la orice aliment, medicament, venin, latex sau alți 
alergeni care nu au legătură cu vaccinurile COVID-19, vi se poate 
administra vaccinul împotriva COVID-19. 

• Vi se va cere să așteptați în clinică cel puțin 15 minute după vaccinare.

DA

• Dacă aveți probleme legate de alergii, cum ar fi secreții nazale, 
strănut, mâncărimi la nas și la ochi, astm și eczeme, puteți primi 
vaccinul. 

• Vi se va cere să așteptați la clinică cel puțin 15 minute după vaccinare.

DA

POT PRIMI  VACCINUl COVID - 19 DACA 

AM ALERGII?    
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Există posibilitatea ca la punctele de frontieră să  fie solicitate documentele prin care se se atestă 

vaccinarile de calatorie. 
 

 

        

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schema de vaccinare pentru calatori trebuie personalizată în funcție de: 

 antecedentele vaccinale,  

 țara care se viziteaza,  

 tipul și durata călătoriei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CE VACCINURI IMI TREBUIE  PENTRU A 

CALATORI? 
 

Vaccinurile pentru călători includ: 

 

1. Vaccinurile de bază, cuprinse în schema 

națională de vaccinare, care  necesita doze rapel 

 (de reîmprospătare a memoriei imune). 

2. Vaccinuri recomandate înaintea călătoriei în 

anumite țări și regiuni: vaccinul contra feberi 

tifoide, hepatitei A, hepatitei B,  meningitei,  

varicelei, febrei denga, encefalitei japoneze. 

3. Vaccinuri obligatorii, conform Regulamentului 

Sanitar Internațional: vaccinul contra febrei 

galbene, contra poliomielitei.  

 

Numărul de doze necesare și  răspunsul imun post – 

vaccinare variază în funcție de tipul de vaccin. 

 

Lista țărilor pentru care se cer  vaccinari       

obligatorii  se actualizează periodic de OMS. 

Informați-vă despre tipurile de vaccinuri sau 

despre medicația profilactică ce trebuie 

administrată înainte sau în timpul călătoriei 

dumneavoastră.  

 

Vaccinarea se va face cu 4 săptămâni înaintea călătoriei sau, în 

cazuri de urgență, chiar înaintea acesteia.  

 

Pentru acesta, vă puteți adresa unui cabinet de vaccinări 

internaționale. 

 

Vaccinarea va fi înregistrată pe certificatul de vaccinări 

internaționale și va însoți celelalte documente de călătorie. 
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Vaccinarea previne complicațiile la 

persoanele cu afecțiuni cronice de 

sănătate: boli cardiovasculare, diabet 

sau boli pulmonare cronice. Dar  adevărul este... 

Vaccinurile ajută 

la combaterea 

bolilor, făcând 

posibilă controlul, 

eliminarea și 

chiar eradicarea 

acestora. 

  

                                                             

 

   

 

Vaccineaza-te! 
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De ce este important să te 

vaccinezi? 

 

Vaccinurile sunt cei mai buni aliați ai 

vieții. Fiind la curent cu ele, vă protejati 

familia de peste 10 boli grave precum: 

poliomielita, rujeola, tuse convulsivă, 

rubeola, hepatita B, difterie, tetanos, 

oreion, meningită, tuberculoză, 

pneumococ, gripă... Și acum COVID- 19! 

 

 

 

 

 

Sunt unii care cred că 

nevaccinarea copiilor nu ne 

afectează. 

 PERSOANELE VÂTRÂNICE ȘI 

VACCINAREA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

http://www.iene11.eu/
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VACCINURILE SUNT SIGURE, EFICIENTE ȘI SALVEAZA 

VIEȚI 

 

 

VACCINAREA ESTE CEA MAI BUNA STRATEGIE 

DE PREVENIRE DIN LUME 

O persoană nevaccinată este un potențial 

purtător de boli infecțioase și contagioase 

pentru restul populației. 

Vaccinurile au grija de sanatatea publica, permit protectia in masa a populatiei 

si previn  raspandirea virusurilor existente. 

Vaccinarea trebuie să aibă o abordare interculturală, 

respectând cultura și religia fiecărei persoane. 

 
VACCINURILE 

SUNT CEI MAI 

BUN ALIAȚI AI 

VIEȚII 

A fi la curent cu vaccinurile, vă protejează familia de peste 10 boli grave. Vaccinurile au grijă 

de sănătatea publică din întreaga lume. Vaccinarea este cea mai bună strategie de prevenire 

și cel mai bun aliat al vieții. 

http://www.iene11.eu/
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             Side effects 

 

 

 

       

 

Vaccinurile 

Un vaccin este un 

preparat biologic 

care asigură 

imunitate activă 

dobândită 

 Construiste apărarea unei 

persoane față de bolile comune 

la care este expusă 

 Protejaza oamenii și 

comunitățile împotriva bolilor 

mortale 

 Previne ca oamenii să ia boala 

în marea majoritate a cazurilor 

 Reduce  numărul social și 

psihologic al bolilor asupra 

oamenilor și reduce povara 

asupra spitalelor și a sistemelor 

de sănătate 

Cum functioneaza? 
Vaccinurile conțin părți slăbite sau 

inactive ale unui anumit organism 

(antigen) 

Vaccinurile mai noi conțin modelul 

pentru producerea antigenelor, mai 

degrabă decât antigenul în sine 

Indiferent dacă vaccinul este alcătuit 

din antigenul însuși sau din model, 

stimuleaza  organismul să producă 

antigenul 

Unele vaccinuri necesită doze 

multiple - uneori, acest lucru este 

necesar pentru a permite producerea 

de anticorpi cu viață lungă și 

dezvoltarea celulelor de memorie. 

În acest fel, organismul este antrenat 

să lupte cu virusul specific care 

provoacă boli, construind memoria 

agentului patogen pentru a-l lupta 

rapid atunci când va fi expus în viitor. 

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/how-do-vaccines-work 

https://www.cdc.gov/vaccines/index.html 

https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/side-effects.htm 

Durere 
Roşeaţă 
Umflătură 
Oboseală 
Frisoane 
Febră 
Greaţă 
A nu se simti bine 

Dureri musculare 
Mofturism 
Pierderea poftei de 
mâncare 
Durere de cap 
Diaree 
Limfadenopatie 
Sindromul Guillain 
Barre 
Reactie alergica 

http://www.iene11.eu/
https://www.cdc.gov/vaccines/index.html
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VACINAȚI-VĂ! 

NU aduceți GRIPA acasă, 

Iata  motivul:  
- Vaccinarea antigripală ne ajută să ne asigurăm siguranța. 
- Vaccinurile salvează cinci vieți în fiecare minut și două sau trei milioane în fiecare 
an. 
- Vaccinurile activează apărarea naturală a organismului pentru a rezista împotriva 
infecțiilor specifice. 
- Vaccinurile previn complicațiile la persoanele cu afecțiuni cronice de sănătate.  
- Vaccinurile întăresc sistemul imunitar. 
- Vaccinurile ajută la prevenirea răspândirii gripei. 
- Vaccinurile reduc riscul de spitalizare. 

 

protejați-vă FAMILIA, 

ÎȚI TREBUIE DOAR CÂTE MINUTE PENTRU A TE PROTEJA PE TINE  ȘI PE OAMENI DIN JUR  

Ce? 

De ce? 

Persoanele cu vârsta de 6 luni și peste se pot vaccina. Vaccinul este recomandat 

în mod special : femeilor însărcinate, persoanelor în vârstă de 65 de ani și peste, 

persoanelor cu boli cronice, fumătorilor, mamelor cu bebeluși sub 6 luni, 

imunodeprimate și persoanelor care lucrează sau locuiesc cu ei.  

Când? 
Se recomandă vaccinarea antigripală în fiecare an, 

deoarece virușii sunt în continuă schimbare. 

 

Cine? 

? 

Gripa este o boală respiratorie acută și contagioasă. Se transmite de la 

persoană la persoană prin secrețiile pacienților infectați atunci când tusesc, 

vorbesc sau strănut. 

http://www.iene11.eu/


SURSE DE INCREDERE PRIVIND VACCINAREA 
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OMS lucrează la nivel mondial pentru a promova sănătatea, 
pentru a menține lumea în siguranță și pentru a-i servi pe cei 

vulnerabili. Site-urile web pentru siguranța vaccinurilor 
îndeplinesc criteriile esențiale și importante privind bunele 

practici de informare ale OMS. 

Disponibil la: https://www.who.int/health-topics/vaccines-and-
immunization

CDC este cea mai importantă organizație de servicii bazată pe 
știință, bazată pe date, ale națiunii, care protejează sănătatea 
publicului. Vaccinurile CDC și conținutul web de imunizare sunt 

cercetate, scrise și aprobate de experți în domeniu, iar conținutul 
se bazează pe știință evaluată de colegi. 

Disponibil la:https://www.cdc.gov/vaccines/

În zilele noastre, mai multe boli pot fi prevenite prin vaccinare. 
În această pagină web există informații fiabile despre bolile pe 
care vaccinurile le previn: ultimele actualizări, amenințările și 

focarele actuale și trecute, date de supraveghere și boli, măsuri 
preventive și fapte de bază ale bolii.

Disponibil la:https://www.ecdc.europa.eu/en/immunisation-
vaccines/facts/vaccine-preventable-diseases

Centrul internațional de acces la vaccinuri Johns Hopkins oferă 
instruire online gratuită pentru a dota oamenii cu cunoștințe pentru 

a dezminți afirmațiile false despre vaccinări. 

Disponibil la: https://coronavirus.jhu.edu/vaccines

Scopul principal al acestui site este de a oferi dovezi exacte, obiective, actualizate cu privire la vaccinuri și vaccinare 
în general. De asemenea, oferă o privire de ansamblu asupra mecanismelor existente în Uniunea Europeană (UE) 

pentru a se asigura că vaccinurile disponibile sunt conforme cu cele mai înalte standarde de siguranță și eficacitate.

Acest site web a fost dezvoltat de Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC), în parteneriat cu 
Comisia Europeană. Informațiile sunt disponibile în 26 de limbi

Disponibil la: https://vaccination-info.eu/en

http://www.iene11.eu/

