
Tot ceea ce trebuie să știi 
despre vaccinare

Avantaje în cazul călătoriilor

Nu există o obligație generală de vaccinare 
pentru turiști. CU TOATE ACESTEA: Libertatea 
de circulație este mai mare pentru persoanele 
vaccinate decât pentru cele nevaccinate. Fără 
dovada vaccinării, persoanelor care călătoresc 
li se impun măsuri mai stricte decât celor care 
au schema completă de vaccinare.

Protejarea sistemului de sănătate împotriva 
suprasolicitării

Cu cât se îmbolnăvesc de virus mai puține 
persoane care să necesite tratament spitalicesc 
intensiv, cu atât este mai probabil ca spitalele, 
autoritățile sanitare și alte instituții de asistență 
medicală să își poată relua activitatea obișnuită. 
În majoritatea cazurilor, vaccinarea protejează 
împotriva unei forme grave a bolii, evitând astfel 
o spitalizare îndelungată.



Protecție împotriva unei evoluții serioase a 
bolii și consecințelor pe termen lung

Persoanele infectate în prezent cu coronavi-
rus trebuie să se bazeze, în primul rând, pe 
propriul sistem imunitar în combaterea bolii, 
deoarece nu există încă o terapie eficientă. 
Potrivit Institutului Robert Koch, în prezent, 
peste 90 % dintre pacienții infectați cu corona-
virus din spitale nu sunt vaccinați. În majorita-
tea cazurilor, vaccinarea protejează împotriva 
unei forme grave a bolii.

O infecție cu coronavirus este mai periculoa-
să decât vaccinarea de protecție

Multe persoane resimt efectele adverse ale 
îmbolnăvirii cu COVID-19 timp de săptămâni și 
chiar luni. În cazul vaccinurilor aprobate, este 
foarte puțin probabil ca efectele vaccinării 
să fie mai grave decât cele ale unei infecții 
cu coronavirus – chiar și la persoanele tinere, 
sănătoase.
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Să nu transmitem virusul

Datele științifice actuale arată că persoanele 
vaccinate sunt semnificativ mai puțin suscep-
tibile de infectare. Dacă sunteți totuși infectat, 
este mai puțin probabil să transmiteți virusul.

Protejarea propriei persoane, însă și a celor 
din jur

Există și persoane care nu se pot vaccina. Nu 
există vaccin aprobat pentru sugari și copii 
mici sau există o interdicție a vaccinării pentru 
anumite persoane, din motive medicale. Aceștia 
depind de gradul de vaccinare din mediul în care 
se află.


