
Caseta redacției

Editor:               © 11/2021, Biroul districtual al districtului Alb-Donau –  
Tineret și Afaceri sociale/ refugiați, integrare, prestații de stat

Aspect și tehnoredactare:  Johannes Kiefer;
Traducere:        ORBIS Fachübersetzungen
Fotografii:         blackday, rido, ocskay mark (toate stock.adobe.com)
Tipărire:            WIRmachenDRUCK GmbH, Backnang

INFORMAȚII 
PRIVIND VACCINAREA ÎMPOTRIVA 
CORONAVIRUSURILOR
EDIȚIA 2.0

„Vaccinarea  
cu doza booster“

RUMÄNISCH

Aveți întrebări?
 Q Număr de telefon 116 117

 Q www.zusammengegencorona.de

 Q www.rki.de

 Q www.dranbleiben-bw.de

Alte  
informații actuale 

găsiți și pe pagina noastră de pornire  
www.alb-donau-kreis.de 

Rămâneţi sănătos. 

Vă mulțumim pentru ajutorul dumneavoastră.

 Q Comisia permanentă de vaccinare recomandă 
tuturor persoanelor începând cu vârsta de 18 ani o 
vaccinare de reîmprospătare cu un vaccin ARNm.

 Q Pentru aceasta, vaccinarea a doua trebuie să  
fi fost făcută cu mai mult de șase luni în urmă.

 Q La  „vaccinarea cu doza booster“ au prioritate

 S Persoane cu vârsta ≥70,

 S Persoane care sunt tratate, îndrumate sau  
îngrijite în centre de îngrijire, instituții de  
integrare sau alte instituții cu grupe periclitate 
sau care trăiesc acolo precum și

 S Persoane imunodeficitare.

 Q Vă rugăm ca pentru vaccinarea de reîmprospătare să 
aduceți cu dvs. un certificat privind prima și a doua 
vaccinare precum și un document de identitate.

Departamentul Tineret și Afaceri Sociale

Serviciul de specialitate pentru refugiați,  
integrare, prestații de stat



Dragi cetățene și  
dragi cetățeni, 

În acest pliant primiți informații importante privind  
vaccinarea împotriva coronavirusurilor.

Vaccinarea este cel mai sigur mod de a crea o protecție 
împotriva coronavirusurilor. O vaccinare poate preveni  
o evoluție gravă a bolii.

Prin aceasta vă protejați pe dumneavoastră înșivă,  
familia dumneavoastră și, de exemplu, și oameni  
în vârstă și bolnavi. 

Vaccinarea este una dintre cele mai simple și mai eficiente 
măsuri pentru protecția împotriva coronavirusurilor.

Fiecare persoană vaccinată ajută la descongestionarea 
sistemului de sănătate – de exemplu, a spitalelor noastre.

 Și noi toți putem ajunge, sperăm, iarăși înapoi  
la normalitate.

O protecția permanentă împotriva coronavirusurilor este 
importantă. Aceasta se obține atunci când mulți oameni 
permit să fie vaccinați împotriva coronavirusurilor.

 
Vă rugăm de aceea să vă vaccinați!

Ulm, 19 noiembrie 2021

Informații  
importante

Cine se poate vaccina:

 Q Comisia permanentă de vaccinare (STIKO)  
recomandă o vaccinare începând cu vârsta de 12 ani, 
atât timp cât nu există motive medicale contrare.

Unde mă pot vaccina?

 Q Cabinet de medic de familie sau de medic specialist

 Q Cabinete medicale private

 Q Medic de întreprindere

 Q Acțiuni de vaccinare la fața locului

Cine plătește vaccinarea?

 Q Vaccinarea este gratuită.

Ce documente trebuie să aduc cu mine  
la data programată pentru vaccinare?

 Q Pașaportul de vaccinare (dacă există)

 Q Cardul de asigurări de sănătate/fișă informativă  
pentru prezentare la medic

 Q Document de identitate (titlu de ședere, permis de 
ședere, act de tolerare, pașaport de călătorie etc.)

 
Vaccinarea

 Q Toate vaccinurile autorizate sunt eficiente și,  
conform stadiului actual al științei, cu risc scăzut.

 Q La cele mai multe vaccinuri este necesară o a  
doua vaccinare după câteva săptămâni.

 Q Persoanele vaccinate contribuie la împiedicarea 
răspândirii coronavirusurilor.

 Q Vaccinarea protejează în cele mai multe  
cazuri față de o îmbolnăvire gravă.


