De ce trebuie să aștept, fac
parte din vreunul dintre
grupurile enumerate mai sus?

Pot plăti pentru un vaccin
împotriva COVID-19 în mod
privat sau la farmacie?

Vaccinurile împotriva COVID-19 vor deveni
disponibile pe măsură ce sunt aprobate pentru
utilizare și pe măsură ce fiecare lot este fabricat.

Nu, vaccinarea împotriva COVID-19 este
disponibilă numai prin intermediul NHS pentru
grupurile eligibile și este o vaccinare gratuită.

Prin urmare, fiecare doză este necesară
pentru a-i proteja pe cei cu cel mai mare risc.
Veți fi chemat (-ă) imediat ce există suficient de
multe doze de vaccin disponibile.
Unele persoane care nu pot ieși afară din casă
sau care locuiesc într-un azil și care nu pot
ajunge la un centru local de vaccinare ar putea
fi nevoite să aștepte aprovizionarea cu tipul
potrivit de vaccin. Acest lucru se datorează
faptului că numai unele vaccinuri pot fi
transportate între casele oamenilor.

Vă rugăm să citiți prospectul cu informații
despre produs pentru mai multe detalii
privind vaccinarea, inclusiv posibilele reacții
adverse, căutând Cartonașul Galben pentru
Coronavirus (Coronavirus Yellow Card).

Vaccinarea împotriva COVID-19

De ce trebuie
să aștept

De asemenea, puteți aduce la cunoștință
reacțiile adverse suspectate pe aceeași
pagină de web sau descărcând aplicația
Yellow Card (Cartonaș Galben).

De unde pot obține vaccinul
împotriva COVID-19?
Vaccinurile vor fi oferite în mai multe instituții.
Unele echipe de vaccinare vor vizita oamenii
pentru a le administra vaccinul, de exemplu în
azilele de bătrâni, în timp ce alte persoane ar
putea fi nevoite să meargă la cel mai apropiat
centru. Deoarece o parte din vaccin trebuie
depozitată într-un congelator la o temperatură
foarte scăzută, este posibil să nu puteți fi
vaccinat(ă) la Policlinica medicului de familie.

Ce se întâmplă dacă centrul
care mi s-a pus la dispoziție nu
este ușor de accesat?
Vă rugăm să încercați să mergeți la centrul
de vaccinare care vi se oferă. Dacă nu puteți
merge la acel centru, va trebui să așteptați
pentru a vi se administra vaccinul într-o locație
mai convenabilă.

coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

Vaccinarea ajută la protejarea
celor mai vulnerabili.
Dacă doriți mai multe informații despre
vaccinarea împotriva COVID-19, vă rugăm vizitați
www.nhs.uk/covidvaccination
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Informații despre
proviziile de vaccin
împotriva COVID-19
Protejați-vă.

Ar trebui să vă faceți vaccinul atunci când vi se oferă, dacă :

Vaccinul le este oferit mai
întâi persoanelor care sunt
cele mai expuse riscului de
complicații ale COVID-19.

În Regatul Unit, există două tipuri
de vaccin împotriva COVID-19
Ambele tipuri necesită două
doze pentru a oferi cea mai bună
protecție. Ambele tipuri s-au
dovedit a fi sigure și eficiente în
studiile clinice și au un istoric bun
de siguranță.
Un grup independent de experți
a recomandat ca NHS să ofere
pentru prima dată aceste vaccinuri
celor care prezintă cel mai mare
risc de îmbolnăvire și de a suferi
complicații grave sau de a muri din
cauza COVID-19. Acest grup include
adulții în vârstă care se află în azile
de bătrâni și lucrătorii din domeniul
sănătății și al asistenței sociale din
prima linie.
Când mai multe doze de vaccin vor
fi disponibile, vor fi oferite cât de
curând posibil și altor persoane
supuse riscului.
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Apoi, vaccinul va fi oferit și în
funcție de vârstă:
•
•
•
•

persoanelor care au vârsta peste 80 de ani
persoanelor care au vârsta peste 75 de ani
persoanelor care au vârsta peste 70 de ani
persoanelor adulte care se află pe Lista de
pacienți care se izolează prin NHS

• persoanelor care au vârsta peste 65 de ani
• persoanelor adulte cu vârsta sub 65 de ani
cu afecțiuni medicale pe termen lung (a se
vedea lista).

Persoanelor cu vârsta între 50 și 64 de ani li se
va oferi mai târziu.

Vă rugăm să vă așteptați rândul. Dacă
nu vă aflați în grupurile de mai sus, va
trebui să așteptați vaccinarea împotriva
COVID-19 până când vor fi disponibile mai
multe provizii.
Când mai multe doze de vaccin vor fi
disponibile, le vom oferi mai multor
grupuri de populație.

un asistent
social din
prima
linie

un îngrijitor
care lucrează
într-un
azil de
bătrâni

Lista condițiilor clinice:
• cancer de sânge (cum • artrită reumatoidă,

•
•
•
•

•
•
•

ar fi leucemie, limfom
sau mielom)
diabet
demență
afecțiuni cardiace
durere în zona toracică
sau dificultăți de
respirație, inclusiv
bronșită, emfizem sau
astm bronșic sever
boală renală
boala hepatică
imunitate scăzută
datorată bolii sau
tratamentului (cum
ar fi infecția cu HIV,
medicamente cu
steroizi, chimioterapie
sau radioterapie)

•
•

•
•
•

•
•

lupus sau psoriazis
a avut un transplant de
organe
a suferit un accident
vascular cerebral
sau un atac ischemic
tranzitoriu (TIA)
o afecțiune neurologică
sau musculară
dificultate de înțelegere
severă sau profundă
o problemă cu splina,
de exemplu, boala
cu celule seceră
sau îndepărtarea
chirurgicală a splinei
sunteți supraponderal
(ă) (indicele de masă
corporală este peste 40)
suferiți de o boală
mintală gravă

În același timp, vaccinul va fi,
de asemenea, oferit:
• persoanelor adulte care acordă îngrijire regulată
unui vârstnic sau unei persoane tinere cu dizabilități
• care se află în centre de îngrijire medicală de
lungă durată și unități rezidențiale

