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Informații despre vaccinarea Covid-19 

Iată ce trebuie să știți despre vaccinul Covid-19 

 Vaccinul Covid-19 este sigur și eficient. Vă oferă cea mai bună protecție împotriva coronavirusului. 

 Vaccinurile au fost testate complet și aprobate de experți medicali. 

 Milioane de persoane au fost vaccinate pentru Covid-19 și reacțiile adverse grave, cum ar fi reacțiile 

alergice, au fost foarte rare.  

 NHS acordă prioritate administrării vaccinului celor mai expuși riscului de a se îmbolnăvi grav de 

Covid-19. Ordinea în care li se oferă vaccinul oamenilor se bazează pe recomandarea independentă 

a experților medicali. 

 Veți fi contactat/ă de către NHS când vă va veni rândul să primiți vaccinul. 

 Vaccinul se administrează în 2 doze. Veți primi a doua doză la 3 până la 12 săptămâni după 

administrarea primei doze. 

 Prima doză de vaccin vă va oferi o protecție bună împotriva coronavirusului, dar trebuie să vi se 

administreze și a doua doză pentru a vă oferi protecție completă, care durează mai mult. 

 Există o mică șansă de a vă infecta sau de a răspândi coronavirus, chiar dacă vi s-a efectuat vaccinul. 

Trebuie să continuați să urmați recomandările privind distanțarea socială până la noi indicații din 

partea guvernului. 

 Vaccinul Covid-19 nu conține produse de origine animală sau ouă. 

 Nu există dovezi că vaccinul afectează fertilitatea. 

 NHS nu vă va solicita niciodată informații bancare sau financiare și nu vă va cere să vă dovediți 

identitatea ca parte a programului gratuit de vaccinare NHS Covid-19. 

 Dacă aveți nevoie de aceste informații într-un alt format sau altă limbă, vă rugăm să sunați la 01454 

868009 

 Pentru a vedea dacă sunteți încă eligibil/ă și pentru a rezerva vaccinul, sunați la 119 sau accesați 

nhs.uk/covid-vaccination 

 Mai multe informații despre vaccin: www.southglos.gov.uk/vaccination 

 Vă rugăm să sunați la acest număr dacă doriți informații de vaccinarea Covid-19 în altă limbă sau 

format: 01454 868009 
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