
De ce să vă vaccinaț
i împotriva COVID-19? 

Scăderea numărului de persoane
infectate cu Covid-19 facilitează
reluarea vieții normale de zi cu zi și
revenirea la normalitate. Vaccinurile
sunt cea mai eficientă modalitate de
combatere a pandemiei împreună cu
aplicarea regulilor de igienă și
comportament.
Vaccinarea ne protejează împotriva
infecției cu COVID19 
și a riscului transmiterii acesteia.
Vaccinul este recomandat
tuturor persoanelor. 

Cum mă 
protejează vaccinul? 

Vaccinul învață sistemul imunitar să
recunoască coronavirusul și să se
protejeze de acesta. 
NB: unele persoane pot fi infectate cu
covid, în ciuda vaccinului. După
vaccinare, totuși, ești protejat
împotriva formei severe a bolii. 
La majoritatea persoanelor vaccinate
vaccinul începe să funcționeze la 1-2
săptămâni după a doua doză. 
Cei care au fost 
vaccinați trebuie 
să respecte în 
continuare 
regulile pentru 
a evita 
contagierea.

 

Umflarea brațului care a primit
injecția
Durere de cap
Oboseală
Dureri musculare și a corpului
Febră ușoară sau senzație de
febră

Vaccinul a fost testat în studii ample
pe câteva mii de oameni. Cele mai
frecvente efecte secundare sunt:

Aceste reacții adverse sunt neplăcute,
dar trec după câteva zile. Adresați-vă
imediat medicului dumneavoastră dacă
aveți aceste simptome și mai ales dacă
persistă. 

 

Vaccinarea este

întotdeauna GRATUITĂ
 

 
 

Motive 

Prevenirea bolilor grave
Imunizare sigură
Protecția oamenilor din mediul
înconjurător: vaccinarea implică,    
de asemenea, o reducere
semnificativă a riscului de infecție    
și a riscului de infectare a altora
Consolidarea sănătății mintale:
răspândirea coronavirusului în
această pandemie a dus la o
reducere a contactului uman.
Protecția oferită de vaccinurile
Covid-19 facilitează         
 reducerea anxietății și         
 reluarea liniștită a         
 contactului. 

 

VACCINAREA
COVID-19

 Posibilele 
efecte 

secundare



STP/ENI: 

Străinii care sunt in posesia codului STP/ENI in curs de validitate pot

să adere în mod autonom la campania de vaccinare; fiecare district

are reguli diferit: accesează platforma județului de reședință și

urmărește indicațiile. 

Aici găsești lista platformelor județelor.

https://www.governo.it/it/approfondimento/vaccinazione-anti-

covid-19-le-piattaforme-di-prenotazione-regionali/17503

In multe județe e posibil să te vaccinezi chiar și fără rezervare. E

suficient să te prezinți in unul din centrele de vaccinare puse la

dispoziție în orarul stabilit.

VACCINĂRI ANTI-COVID LA
SUBIECȚII STP/ENI ȘI SFD

 

 

 

Pentru întrebări despre noul Coronavirus 
și pentru a primi informații și asistență 

cu privire la certificarea verde COVID-19, 
este posibil să sunați la 

Ministerul italian al Sănătății,

numărul gratuit 1500
 

 
 

Fără adăpost (SFD): 

Străinii extracomunitari și comunitari SFD, fără documente și

nevoiași, trebuie să se adreseze districtului de care aparțin pentru

furnizarea codului STP/ENI pentru a se asigura accesul la campania

de vaccinare conform cerințelor din art. 43 din Decretul prezidențial

nr. 394 din 31/08/1999 (Se extind programele de medicină
preventivă pentru protejarea sănătății individuale și colective).

https://www.governo.it/it/approfondimento/vaccinazione-anti-covid-19-le-piattaforme-di-prenotazione-regionali/17503

