Vaccinuri COVID-19:
întrebări frecvente
Aceste informații sunt corecte la data de 13 octombrie 2021.

De ce ar trebui să primesc vaccinul COVID-19?
COVID-19 poate fi o boală foarte gravă. Este deosebit de periculoasă pentru persoanele
vulnerabile din comunitatea noastră. Obținerea unui vaccin este una dintre cele mai bune
modalități de a vă proteja pe dumneavoastră și comunitatea dvs. de a vă îmbolnăvi foarte grav
sau de a muri de COVID-19.
Dovezile timpurii arată că vaccinurile împotriva COVID-19 contribuie la reducerea răspândirii
virusului. Vaccinându-ne, putem încetini răspândirea virusului.
COVID-19 a schimbat modul în care trăim. E mai puțin probabil să apară focare dacă mai mulți
indivizi sunt vaccinați.

Cum funcționează vaccinurile COVID-19?
Vaccinurile COVID-19 funcționează ca și alte vaccinuri. Vaccinurile ajută corpul unei persoane
să recunoască și să lupte împotriva virușilor care pot provoca boli, fără însă a da boala însăși.
Vaccinul COVID-19 ajută organismul să recunoască și să lupte împotriva virusului care
provoacă COVID-19.

Vaccinurile COVID-19 sunt sigure?
TGA (Administrația Produselor Terapeutice) sunt oamenii de știință și experții medicali care
reglementează și aprobă toate vaccinurile și medicamentele și alte produse medicale pentru
utilizare în Australia. TGA verifică toate vaccinurile COVID-19 pentru calitate, siguranță și
eficacitate înainte de a le aproba pentru utilizare în Australia. Acesta este același proces prin
care trec toate vaccinurile în Australia.
Experții medicali de la TGA verifică continuu toate vaccinurile pentru a se asigura că ele sunt
sigure. Vaccinurile pot fi utilizate numai în Australia după ce au fost evaluate și aprobate și
arată că beneficiile vaccinului depășesc orice riscuri.

Vaccinurile COVID-19 au fost dezvoltate prea repede?
Vaccinurile COVID-19 au fost dezvoltate pentru a fi sigure și eficiente. S-ar părea că au fost
dezvoltate rapid, cu toate acestea cercetătorii din întreaga lume au lucrat din greu împreună
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pentru a dezvolta vaccinuri COVID-19 de la începutul pandemiei. Același proces a fost urmat și
pentru alte vaccinuri și nu s-au omis etape.
Vaccinurile COVID-19 sigure și eficiente au fost dezvoltate rapid datorită:
•
•
•
•

sumelor mari investite în cercetare și producție
disponibilității noilor tehnologii de accelerare a dezvoltării lor
faptului că cercetătorii, oamenii de știință și producătorii din întreaga lume lucrează
împreună
unor etape ale studiilor clinice și proceselor de aprobare care au avut loc simultan, în
loc de consecutiv.

Acest lucru ne-a oferit acces la vaccinuri cât mai repede posibil.

Cum ne protejează vaccinurile COVID-19?
Vaccinurile COVID-19 vă învață organismul să recunoască și să lupte împotriva virusului care
cauzează COVID-19. Nu conțin virusul COVID-19. Nu puteți contracta COVID-19 de la vaccin.
Vaccinurile reprezintă o modalitate sigură de a construi protecția împotriva virusului în
organism, fără a provoca boli.
Vaccinurile COVID-19 aprobate pentru utilizare în Australia s-au dovedit a fi foarte bune la
protejarea împotriva bolilor grave, a spitalizării și a decesului.
Puteți discuta cu medicul dumneavoastră despre vaccinurile COVID-19 și afla de ce vaccinarea
este o parte importantă a menținerii comunității în siguranță și sănătoasă.

La ce efecte secundare ar trebui să mă aștept de la vaccinurile COVID-19?
Toate vaccinurile pot avea unele efecte secundare. Aceste reacții adverse sunt de obicei
ușoare și durează doar câteva zile.
Efectele secundare pot include:
•
•
•
•

inflamarea brațului după injectare
febră
dureri musculare
dureri de cap.

Dacă aveți întrebări sau sunteți îngrijorat după vaccinări, contactați clinica sau medicul de
vaccinare.
Există o legătură între vaccinul Vaxzevria (AstraZeneca) și o afecțiune foarte rară care implică
coagularea sângelui și un nivel scăzut de trombocite în sânge. Citiți mai multe despre acest
lucru la: https://www.health.gov.au/resources/publication/astrazeneca-information-otherlanguages

Vaccinurile COVID-19 reduc răspândirea virusului?
Vaccinurile COVID-19 sunt foarte eficiente pentru a vă ajuta să nu vă îmbolnăviți foarte grav, să
mergeți la spital sau să muriți de COVID-19. Dovezile timpurii arată, de asemenea, că
vaccinurile COVID-19 contribuie la reducerea răspândirii virusului.
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Dovezile cercetărilor sugerează că, dacă cineva se îmbolnăvește de COVID-19 după ce a fost
vaccinat, este mai puțin probabil să îmbolnăvească alte persoane comparativ cu cineva care nu
și-a făcut vaccinul.

Vaccinurile COVID-19 afectează sarcina sau alăptarea?
Dacă sunteți gravidă, alăptați sau planificați o sarcină, este recomandat să primiți vaccinul
Comirnaty (Pfizer) sau Spikevax (Moderna) COVID-19. Cercetările din întreaga lume arată că
vaccinurile Pfizer și Moderna sunt sigure pentru femeile însărcinate și care alăptează.
Dacă contractați COVID-19, dvs. și bebelușul dvs nenăscut ar putea fi în pericol. Există:
•
•
•

un risc mai mare de a merge la spital
șansă puțin mai mare ca bebelușul să se nască devreme și să aibă nevoie să meargă la
spital
un risc ușor mai mare ca bebelușul să fie născut mort.

Obținerea unui vaccin COVID-19 în orice moment din timpul sarcinii este cel mai bun mod de a
reduce aceste riscuri.
Dacă alăptați și nu puteți accesa vaccinul Pfizer sau Moderna, puteți lua în considerare să
obțineți AstraZeneca, dacă beneficiile depășesc riscurile vaccinării. Indiferent de vaccinul pe
care îl faceți, nu trebuie să încetați mai întâi să vă alăptați copilul.
Pentru mai multe informații despre siguranța vaccinurilor COVID-19 atunci când sunteți gravidă
sau alăptați, discutați cu medicul dvs. Mai multe informații pot fi găsite la
www.health.gov.au/resources/translated/pregnancy-and-covid-19-vaccines-other-languages

Vaccinurile COVID-19 cauzează infertilitate?
Nu există dovezi științifice care să arate că vaccinurile COVID-19 provoacă infertilitate sau
sterilitate la bărbați sau femei.
TGA nu va aproba un vaccin pentru utilizare în Australia decât dacă este sigur și eficient.
Aceasta înseamnă că TGA nu va aproba un vaccin dacă afectează fertilitatea masculină sau
feminină. Studiile nu au constatat că infertilitatea este efectul secundar al vreunui vaccin
COVID-19 aprobat de TGA.

Cine poate primi vaccinuri COVID-19?
Toți cei cu vârsta de 12 ani și peste din Australia pot beneficia gratuit de vaccinarea împotriva
COVID-19. Dacă vă vaccinați la o clinică prntru vaccinare de guvern, nu veți avea nevoie de un
card Medicare. Puteți găsi o clinică și puteți rezerva o programare pentru vaccinare împotriva
COVID-19 folosind vaccine clinic finder la https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/

Copiii pot primi vaccinuri COVID-19?
Copiii cu vârsta de 12 ani și peste pot primi vaccinurile COVID-19 Pfizer sau Moderna.
Experții în imunizare din Australia, Grupul australian consultativ tehnic pentru imunizare
(ATAGI), recomandă ca copiilor cu vârsta de peste 12 ani să li se ofere vaccinurile Pfizer sau
Moderna.
Pentru a afla ce este potrivit pentru dvs. și familia dvs., discutați cu medicul dumneavoastră.
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Am nevoie de două doze de vaccin COVID-19? Trebuie să fie același tip de
vaccin COVID-19 pentru a fi eficiente?
Da, experții medicali de la ATAGI spun că cel mai bine este să aveți două doze din același
vaccin. De asemenea, pentru acest lucru TGA a acordat aprobarea de reglementare.
Persoana care vă face vaccinarea vă va anunța ce tip de vaccin ați primit și când trebuie să vă
rezervați a doua programare.

Voi avea nevoie de o a treia doză de vaccin COVID-19?
Experții în imunizare din Australia (ATAGI) recomandă o a treia doză de vaccin COVID-19
pentru persoanele cu vârsta peste 12 ani, care sunt grav imunodeprimate. Persoanele care
sunt grav imunocompromise au niveluri mai mici de imunitate decât restul populației. Au nevoie
de această a treia doză pentru a beneficia de aceeași protecție pe care o vor avea alte
persoane de la două doze.
Cei care sunt eligibili ar trebui să primească a treia injecție între două și șase luni după a doua
doză de vaccin COVID-19.
Persoanele care nu sunt imunocompromise sever nu au nevoie de o a treia doză de vaccin
COVID-19 în acest stadiu, deoarece au deja suficientă protecție împotriva virusului cu două
doze de vaccin.

Cum mă pot programa pentru vaccinul COVID-19?
Puteți găsi o clinică și puteți rezerva o vaccinare împotriva COVID-19 folosind vaccine clinic
finder la https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au
De asemenea, puteți discuta cu medicul dvs. sau cu farmacistul comunitar participant despre
rezervarea programării pentru vaccinarea dumneavoastră.

Vaccinurile COVID-19 sunt obligatorii în Australia?
Vaccinarea împotriva COVID-19 este voluntară. Oamenii pot alege dacă vor să aibă vaccinuri
împotriva COVID-19. Nu veți primi o amendă pentru că nu v-ați făcut vaccinurile COVID-19.
Vaccinarea împotriva COVID-19 este o cerință pentru persoanele care lucrează în unitățile
rezidențiale de îngrijire a vârstnicilor. Unele state și teritorii au și propriile cerințe de vaccinare.
Există scutiri pentru persoanele care nu pot fi vaccinate din cauza unor afecțiuni medicale.

Pot primi unul dintre vaccinurile din străinătate?
Oamenii din Australia pot avea doar vaccinuri COVID-19 care au fost aprobate de TGA în
Australia pentru a fi utilizate în Australia. Aceste vaccinuri pot fi, de asemenea, aprobate pentru
utilizare în alte țări. Nu trebuie să încercați să cumpărați un vaccin COVID-19 online, deoarece
acestea sunt probabil nesigure sau false.
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Odată ce am fost vaccinat, mai trebuie să iau alte măsuri de precauție
pentru a opri răspândirea COVID-19?
După ce v-ați vaccinat, este încă important pentru dvs. să continuați practicile sigure pentru a
opri răspândirea infecției COVID-19.
Stați la 1,5 metri distanță de ceilalți, spălați-vă mâinile în mod regulat cu apă și săpun, rămâneți
acasă când sunteți bolnav, faceți testul pentru COVID-19 și purtați o mască atunci când este
necesar.

Persoanele care au avut COVID-19 mai trebuie să se vaccineze?
Persoanele care au avut COVID-19 și și-au revenit ar trebui să se mai vaccineze. Virusul care
cauzează COVID-19 este un virus nou și experții nu știu cât timp ar putea dura imunitatea
naturală după infecție. Este foarte probabil ca protecția împotriva reinfecției să se reducă în
timp. Prin urmare, este rezonabil să aveți vaccinul pentru a vă crește imunitatea și pentru a vă
asigura că protecția durează mai mult.

Mă va proteja vaccinul antigripal împotriva prevenirii infecției COVID-19?
Gripa și COVID-19 sunt ambii viruși, dar nu sunt la fel. Vaccinul antigripal nu oferă imunitate
sau protecție împotriva COVID-19.
Vaccinul COVID-19 nu va oferi protecție împotriva gripei. Este recomandat să aveți atât
vaccinuri împotriva gripei, cât și vaccinuri COVID-19, dar nu uitați că trebuie să lăsați 7 zile
între vaccinul antigripal și vaccinul împotriva COVID-19.

Ar trebui să iau medicamente pentru diluarea sângelui înainte de vaccinul
AstraZeneca?
Nu, nu este necesar să luați medicamente pentru diluarea sângelui înainte de a vă vaccina.
Trebuie să continuați să luați medicamentele obișnuite, cu excepția cazului în care este
recomandat altfel de medicul dvs.

Vaccinurile COVID-19 vor funcționa dacă virusul COVID-19 se modifică?
Toți virușii se schimbă în timp. Aceasta se numește mutație. Dovezile științifice în curs arată că
vaccinurile COVID-19 vor fi în continuare eficiente împotriva noilor tipuri (mutații) de COVID-19.
Administrația Produselor Terapeutice va continua să analizeze îndeaproape acest lucru ca
parte a proceselor lor obișnuite de aprobare și monitorizare.
Poate însemna că oamenii au nevoie de doze de rapel, ca în cazul vaccinărilor împotriva
tetanosului și a tusei convulsive. Poate însemna că trebuie să ne vaccinăm din nou, așa cum
ne vaccinăm în fiecare an împotriva gripei. Cercetătorii încă investighează acest lucru.
Dacă veți avea nevoie de doze suplimentare de rapel, cum ar fi un rapel anual, pentru
vaccinurile COVID-19, este încă determinat de studiile clinice în curs. În viitor, medicul dvs.vă
poate explica dacă vor fi necesare rapeluri împotriva COVID-19 și cât de des.

Vaccinurile COVID-19 îmi vor schimba genele sau ADN-ul?
Nu, vaccinurile COVID-19 nu vă modifică genele sau ADN-ul.
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Unele dintre noile vaccinuri COVID-19 utilizează un fragment de ARN Messenger (ARNm)
pentru a vă instrui organismul să producă un răspuns imun împotriva COVID-19. Vaccinurile nu
vă dau infecția COVID-19.
ADN-ul este un tip diferit de moleculă față de ARN din vaccinurile ARNm. ARNm nu face nimic
ADN-ului dvs. și este descompus la scurt timp după ce intră în corpul dvs.

Vaccinul îmi va colecta genele sau ADN-ul?
Nu, când primiți un vaccin, acesta intră în corpul dvs. de obicei prin mușchiul brațului și nu ia
nimic din corpul dvs. Vaccinurile COVID-19 din Australia sunt administrate prin injecție. Genele
și ADN-ul nu sunt colectate prin vaccinarea împotriva COVID-19.

Vaccinurile COVID-19 mă vor conecta la internet?
Nu, vaccinurile COVID-19 nu vă conectează și nu vă pot conecta la internet. Vaccinul este un
produs medical și nu este digital.

Vaccinurile COVID-19 conțin microcipuri sau tehnologie de urmărire?
Niciunul dintre vaccinurile COVID-19 nu conține software sau microcipuri. Nu pot urmări
oamenii.

Vaccinurile COVID-19 îmi pot da COVID-19?
Niciunul dintre vaccinurile COVID-19 aprobate în Australia nu conține virusul viu care provoacă
COVID-19. Aceasta înseamnă că vaccinul COVID-19 nu vă poate îmbolnăvi de COVID-19, iar
vaccinul nu vă face să eliminați virusul.
Unele efecte secundare ale vaccinurilor COVID-19, cum ar fi febra, durerile musculare și
oboseala, pot părea simptome ale COVID-19. Aceste simptome fac parte din reacția normală la
vaccinare. Acestea pot fi un semn că vaccinul funcționează și corpul construiește protecția
împotriva virusului COVID-19.

Vaccinurile COVID-19 conțin produse de origine animală?
Vaccinurile COVID-19 aprobate pentru utilizare în Australia nu conțin produse de la animale,
carne sau ouă.

Ce părere au liderii de credință referitor la vaccinurile împotriva COVID-19?
Vaccinurile împotriva COVID-19 aprobate pentru utilizare în Australia sunt permise de mulți
lideri de credință.
La 22 decembrie 2020, Vaticanul a lansat o declarație pentru a sprijini utilizarea vaccinurilor
COVID-19. Puteți citi declarația Vaticanului la:
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201
221_nota-vaccini-anticovid_en.html
Consiliul australian Fatwa a emis o Fatwa pentru vaccinurile COVID-19 la 13 februarie 2021.
Fatwa a fost emisă după cercetarea și discutarea vaccinurilor COVID-19 cu medici musulmani
de încredere și credibili și cu experți medicali. Fatwa informează că vaccinurile COVID-19 din
Australia sunt permise în conformitate cu legea islamică. Puteți citi Fatwa pentru vaccinurile
COVID-19 a Consiliului Australian la: https://www.anic.org.au/fatwa-council/
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Marea sinagogă din Sydney a publicat o predică la 27 februarie 2021, susținând utilizarea
vaccinurilor COVID-19. Puteți citi Predica la:
https://www.greatsynagogue.org.au/rabbiscorner.html
Asociația Medicală Islamică Australiană a publicat o declarație despre vaccinurile COVID-19 la
13 august 2021. Puteți vedea declarația la: https://aimamed.com.au/feature-content/

Pe cine pot contacta dacă am întrebări despre vaccinurile COVID-19?
Dacă doriți să vorbiți cu cineva despre vaccinurile COVID-19, sunați la linia de asistență
națională pentru coronavirus la 1800 020 080. Linia de asistență este disponibilă 24 de ore în
fiecare zi. Pentru servicii de interpretare, sunați la 131 450.
Puteți afla mai multe pe site-ul web al Departamentului de sănătate, unde sunt disponibile
informații în 63 de limbi: www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages
De asemenea, puteți discuta cu medicul dvs. sau cu personalul medical din zonă.
Este important să rămâneți informat prin surse de încredere și oficiale, cum ar fi Departamentul
de sănătate sau Administrația Produselor Terapeutice.
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