
Vaccinarea împotriva coronavirusului

Un vaccin împotriva 
coronavirusului vă protejează de 
îmbolnăvirea cu Covid-19. Astfel 
nu vă mai puteţi îmbolnăvi foarte 
tare de la coronavirus. De fapt, așa 
vă protejaţi și familia, prietenii și 
oamenii din jurul 
dumneavoastră.

Dacă primesc vaccinul mai multe 
persoane, se îmbolnăvesc mai 
puţine persoane. Vă vaccinaţi? 
Atunci riscul de îmbolnăvire gravă 
de la coronavirus este foarte mic.

Puteţi decide singur dacă vă 
vaccinaţi sau nu. Vaccinul nu este 
obligatoriu pentru nimeni. Injecţia 
este gratuită. Toată lumea are 
dreptul la un vaccin, chiar dacă 
nu aveți un număr BSN.

Regulile pentru vaccinuri sunt 
foarte stricte în Olanda. Vaccinurile 
au fost testate foarte bine pe 
mii de oameni. Riscul de reacţii 
adverse grave este foarte mic. 

Roemeens, juli 2021



Vaccinul îl primiţi prin injecţie în 
partea de sus a braţului. Veţi primi 
injecţie cu vaccinul de la Janssen. 
Acest vaccin protejează bine după 
o singură injecţie. 

Există o mulţime de informaţii 
despre vaccinuri. Nu toate 
informaţiile sunt adevărate. 
Informaţi-vă bine cu informaţii 
de încredere, astfel încât să puteţi 
face propria alegere. 

Știaţi că...?
• Puteți primi injecția și în mod anonim. Nu trebuie să vă dați numele. Dacă nu aveți 

un BSN (numărul social al cetățeanului), un BSN anonim va fi furnizat pentru dvs.
• Puteți, de asemenea, să completați o declarație de sănătate. Și aceasta poate fi 

anonimă. Declarația de sănătate este disponibilă în mai multe limbi la locația de 
vaccinare.

• Dacă sunteţi însărcinată, vă rugăm să raportaţi acest lucru în prealabil. Vaccinul 
Janssen nu este adecvat pentru femeile însărcinate. Alte vaccinuri sunt potrivite. 

• Dacă aveţi orice întrebări medicale, adresaţi-vă medicului prezent la centrul 
de vaccinare.

Nu vă speriaţi, puteţi să primiţi vaccinul în siguranţă. 
• Poliţia nu efectuează verificări la centrele de vaccinare. 
• Nu veţi fi arestat. Nu există niciun contact cu IND sau poliţia  

(nici la centrul de vaccinare, nici în sistemul de date).

Consultaţi și
• www.coronavaccinatie.nl
• helpfulinformation.redcross.nl/covid-vaccinations
• www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/dutch-vaccination-programme
• www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/documenten/

brochures/2021/06/25/flyer-janssen-vaccin
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