
referitoare la  

vaccinul COVID-19
INFORMAȚII

Linia Hotline a ministerului federal al sănătății în cazul 
întrebărilor generale  
De LU până VI De la ora 8 până la 18 
VI De la ora 8 până la 12
Tel. 030 / 346 465 100

Pagina web cu informații generale pentru vaccinare, 
explicații referitoare la miturile vaccinării, riscuri & efecte 
secundare precum și informații pentru autorizare, eficiența 
și siguranța vaccinurilor.
https://www.zusammengegencorona.de/leichtesprache/

În centrul de testare
Programarea telefonică se face telefonic la 116117 după 
înregistrarea online (primiți o programare prin email sau 
SMS)
În multe landuri federale, vaccinarea este posibilă în cen-
trele de vaccinare chiar și fără programare. 

DE UNDE POT OBȚINE MAI MULTE INFORMAȚII REFERITOARE LA VACCINURILE COVID-19?

La medicul de familie sau la medicul specialist
Sunați la cabinetul medical și stabiliți direct o programare.

La echipele mobile de vaccinare
În multe orașe există echipe de vaccinare mobile (De ex. în 
autobuze) unde vă puteți vaccina fără vaccinare.

Informații actuale referitoare la vaccinarea COVID-19  
în diferite limbi

Vaccinul mRNA:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ 
Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html

vaccinul vector:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ 
Materialien/COVID-19-Vektorimpfstoff-Tab.html

CUM POT FACE O PROGRAMARE PENTRU VACCINARE?

MOTIVE BUNE PENTRU VACCINARE
Vaccinarea este gratuită, testele vor fi contra cost începând 
cu 11 octombrie. Regula 3G (vaccinat - însănătoșit - testat) 
este valabil pentru vizitele în spital & azil, gastronomie 
interioară, cazări la hotel, evenimente și servicii cu apropie-
re corporală (de ex. frizerie). 

Fără restricții de contact pentru persoanele vaccinate.  
Vaccinul reduce pericolul de infectare pentru 
dumneavoastră și de transmitere a virusului către persoa-
nele nevaccinate (copii sub 12 ani, persoane cu boli ante-
rioare) din mediul dvs. 

Riscul unei evoluții grave și pe termen lung este redus 
semnificativ. Probabilitatea unei reacții grave la vaccin 
este mai mică decât riscul unei evoluții grave sau a unei 
îmbolnăviri îndelungate cu Covid. Una din 7 persoane ne-
vaccinate se îmbolnăvesc de o formă gravă.

O mică înțepătură pentru mică, un beneficiu pentru ome-
nire. De regulă, programarea durează maxim o jumătate 
de oră. 
Multe persoane vaccinate contribuie la drumul înapoi către 
normalitate și măsuri mai puține.

Alte limbi? Scanați codul QR și descărcați documentul PDF

Aici găsiți foarte ușor toate posibilitățile de vaccinare pentru locația dumneavoastră, zece motive bune de a vă vaccina precum și toa-
te documentele importante care sunt necesare pentru o programare de vaccinare. Dacă aveți întrebări vă ajută șeful de departament. 
www.zusammengegencorona.de/impfen/hier-wird-geimpft/
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