BINE AI VENIT!
Astăzi poți fi vaccinat împotriva coronavirus.
Cum se procedează?

Pasul 1: recepție

Pasul 4: aștepți 15 minute
Ia loc în spațiul de aşteptare unde aștepți 15 minute.
Ești alergic la vaccin? În acest caz te putem ajuta
imediat.
Poți pleca acasă după 15 minute.

Te prezinți la recepție.
Ai nevoie de următoarele documente:
•
•
•

cartea de identitate sau cartea eID
invitația pentru vaccinare
adeverința de vaccinare: dacă ai primit deja
prima doză de vaccin împotriva coronavirus

Atenție!
•

Există diferite tipuri de vaccinuri. Unele vaccinuri sunt
administrate în 2 doze. Este foarte important. După
cea de a doua doză de vaccin vei fi protejat mai bine.

•

Este posibil să ai reacții adverse la câteva zile după
vaccin. Ai dureri, roșeață pe piele, îți este inflamat
brațul? Îți sunt inflamați ganglionii de la nivelul
gâtului, de la subsuoară, etc? Ai dureri de cap, dureri musculare, febră, dureri la nivelul articulațiilor
(genunchi, degete ...)? Ești obosit sau ai grețuri?

Pasul 2: informații despre starea
de sănătate
Mai întâi completezi întrebările de pe verso. Apoi
discuți cu o asistentă medicală despre starea
sănătății tale.
Ai probleme de sănătate? Poți să fii vaccinat astăzi?
Asistenta medicală va decide acest lucru.
•
•

Vei fi vaccinat astăzi? După vaccinare vei primi
o adeverință de vaccinare pe care o vei păstra.
Nu vei fi vaccinat astăzi? Asistenta medicală îți
va explica ce trebuie să faci.

Pasul 3: vaccinarea propriu-zisă
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Paşii pe care trebuie să-i
urmezi în centrul de
vaccinare

Aceste reacții sunt frecvente şi dispar după câteva
zile. Poți lua paracetamol.
•

Ai o reacție alergică acasă? Ai o erupție roșie pe tot
corpul? Contactează medicul de familie.

Persistă reacțiile respective sau ai reacții noi?
Contactează medicul de familie.

ÎȚI MULȚUMIM PENTRU PARTICIPARE
LA P ROCESUL DE VACCINARE!

Respectă în continuare regulile pentru prevenirea infecției cu coronavirus
Încă mai poți transmite virusul altor persoane.
Poartă masca de protecție
conform reglementărilor
în vigoare.

Dezinfectează-ți
mâinile

Păstrează o distanță
de 1,5 metri față de
alte persoane.

LAATJEVACCINEREN.BE

Deze publicatie is een vertaling uit het Nederlands.

Ţi se administrează vaccinul.

Întrebări cu privire la sănătatea ta
Citeşte întrebările cu atenție. Marchează cu un X opţiunea „da” sau „nu”.
Răspunde sincer. Este în interesul sănătăţI tale.
Nu înțelegi o întrebare? Asistenta te va ajuta mai târziu.
Întrebare
1. Ţi s-a administrat vacinul anti-corona?
• Da? Răspunde la întrebarea următoare:
Ce tip de vaccin şi cu cât timp în urmă? Verifică adeverinţa de vaccinare.

Da sau Nu

Explicaţie

Da


Nu


Da? Verificăm acest lucru pentru a fi siguri
că primeşti tipul de vaccin potrivit.

2. Te simţiţi bolnav astăzi?
(febră, durere în gât, tuse, respiraţie
îngreunată, lipsa mirosului, …)

Da


Nu


Da? Nu vei fi vaccinat astăzi. Te-ai vindecat?
Abia atunci poţi să te programezi pentru
vaccinare.

3. Ai avut simptome ale infecţiei cu coronavirus în ultimele 14 zile, iar din rezultatul
testului a reieşit că ai fost infectat?

Da


Nu


Da? Nu vei fi vaccinat astăzi. Poți fi vaccinat
numai dacă timp de 14 zile nu ai avut simptome ale infecției cu coroanvirus.

4. Ai fost testat pentru coronavirus în ultimele
14 zile iar din rezultatul testului a reieşit că ai
fost infectat fără să ai simptomele infecţiei?

Da


Nu


Da? Nu vei fi vaccinat astăzi. Poți fi vaccinat
numai după 14 zile de la testare.

5. Trebuie să stai în carantină momentan?
De exemplu: pentru că ai fost în contact cu o
persoană infectată cu coronavirus.

Da


Nu


Da? Poți fi vaccinat numai după 14 zile de
la contactul avut cu persoana infectată cu
coronavirus.

6. Ai fost vaccinat în ultimele 14 zile cu un
alt vaccin?
• Da? Răspunde la întrebarea următoare:
Cu cât timp în urmă?

Da


Nu


Da? Medicul îţi va pune câteva întrebări
suplimentare.

Da


Nu


Nu-ţi face probleme dacă nu ştii.
Da? Medicul îţi va pune câteva întrebări
suplimentare.

........................................................................

........................................................................
7. Eşti alergic la PEG (polietinelglicol) of
polisorbat?

Nu ştiu


8. Ai avut vreodată reacţii adverse la vreun
medicament sau vaccin?

Da


Nu


Da? Medicul îţi va pune câteva întrebări
suplimentare.

9. Ai suferit vreodată de anafilaxie
(= reacţie alergică severă care poate pune în
pericol viaţa)?

Da


Nu


Da? Medicul îţi va pune câteva întrebări
suplimentare.

Întrebare

Da sau Nu

Explicaţie

10. Ai suferit vreodată de edem quincke
(= imflamarea gâtului , a limbii)?

Da


Nu


Da? Medicul îţi va pune câteva întrebări
suplimentare.

11. Ai suferit vreodată de mastocitoză
sistemică sau de angioedem ereditar?

Da


Nu


Nu-ţi face probleme dacă nu ştii.
Da? Medicul îţi va pune câteva întrebări
suplimentare.

Nu ştiu

12. Femei: Eşti gravidă?

Da


Nu


Da? Vom avea grijă să fii vaccinată cu tipul
de vaccin cel mai potrivit. În cazul în care
ai fost deja vaccinată cu prima doză de
vaccin, cea de a doua doză va fi acelaşi tip
de vaccin.

13. Suferi de astm? Ai simptome în continuare chiar dacă iei medicamente pentru
astm?

Da


Nu


Da? Poți avea o reacție alergică, dar
riscul este mic.
Rămâi în spațiul de aşteptare timp de
30 de minute după vaccinare. În acest
mod vom putea să te ajutăm dacă este
nevoie.

14. Suferi de epilepsie sau ai avut
vreodată un atac de epilepsie?

Da


Nu


Da? Nu-ţi face griji, poţi să fii vaccinat.
S-ar putea să faci febră din cauza
vaccinului dar în acest caz poţi lua
un paracetamol.

15. Ţi-au fost eliminaţi ganglionii de la
subsuoară?
De exemplu: pentru că ai avut cancer
mamar.
• Da? În ce parte?

Da


Nu


Da? Ne vom asigura că ți se
administrează corect vaccinul.

Stânga


Dreapta


Ambele părţi

16. Iei medicamente pentru fluidizarea
sângelui?

Da


Nu


17. Mai ai întrebări?

Da


Nu


De exemplu: Asaflow, Ascal, Aspegic,
Aspirine, Cardioaspirine, Clopidogrel,
Clexane, Fraxiparine, Fragmin, Heparine, Plavix, Sintrom, Marcoumar, Marevan,
Pradaxa, Eliquis, Lixiana, Xarelto, …

Da? Vom apăsa un timp mai îndelugat la
locul înțepăturii.

