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Vaccinați-vă  
împotriva COVID-19

Date despre vaccinuri:
• Vaccinurile sunt aprobate pentru toate persoanele cu vârsta de cel 

puțin 12 ani și pentru femeile însărcinate și care alăptează.

• Este important să vă vaccinați chiar dacă ați fost infectat(ă) anterior. 
Aceasta vă va oferi cea mai bună protecție.

• Există două vaccinuri diferite: unul de la Moderna și unul de la 
Pfizer BioNTech. Sunt la fel de bune, sigure și eficiente.

• Trebuie să vă vaccinați de două ori. Aceasta vă va oferi cea mai 
bună protecție.

Vaccinați-vă fără programare
Este ușor să vă vaccinați. Puteți să vă prezentați la toate centrele de 
vaccinare fără să vă programați mai întâi.

Autoritatea Sanitară Daneză vă 
recomandă să vă vaccinați pentru că:
• vaccinurile vă protejează de îmbolnăvirea gravă de COVID-19

• vă protejați familia, prietenii și celelalte persoane să nu se infecteze

• vaccinarea este crucială pentru a controla epidemia. 
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Este sigur să vă vaccinați? 
Toate vaccinurile provoacă efecte secundare, inclusiv vaccinurile împotriva 
COVID-19. Acestea vor fi în mare parte reacții adverse ușoare, care dispar rapid. 
Puteți să manifestați febră sau durere la locul injectării.

Adresați-vă medicului dacă aveți simptome grave după ce ați fost vaccinat(ă). 
Puteți avea probleme cu respirația sau o erupție pe piele. Totuși, acestea se 
întâmplă foarte rar.

Cum are loc vaccinarea

Prezentați-vă la centrul de vaccinare. Nu uitați să 
aduceți cardul galben de asigurări de sănătate.

Un medic este responsabil pentru vaccinarea dvs.

Cei mai mulți oameni sunt vaccinați în braț.

După vaccinare, trebuie să așteptați 15 minute la centru, 
astfel încât să puteți primi ajutor dacă aveți o reacție 
alergică.

Întrebări?
Puteți găsi întotdeauna cele mai recente informații despre vaccinarea 
împotriva COVID-19 pe site-ul nostru web. Vedeți mai multe la 
www.sst.dk/covid-vaccination. Puteți și să ne urmăriți pe Facebook, 
unde vă vom ține la curent cu privire la coronavirus și vaccinări.

http://www.sst.dk/covid-vaccination



