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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.
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