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Subiect: Important – doza a 2-a de vaccin împotriva coronavirusului

Viena, noiembrie 2021
Stimate doamne și stimați domni,
pentru noi toți, această pandemie durează deja de prea mult timp. Însă cu ajutorul
dumneavoastră, ne-am apropiat de sfârșitul ei: v-ați vaccinat. Pentru aceasta doresc să vă
spun – și în calitate de medic – un sincer mulțumesc.
Vi s-a administrat vaccinul anti-COVID-19 Janssen (Johnson&Johnson). Acest vaccin este
eficient și sigur.
Dar pentru a obține un nivel suficient de protecție și împotriva variantei Delta a
coronavirusului, este necesară o doză suplimentară și în cazul acestui vaccin. Acest lucru
este demonstrat de cele mai recente constatări medicale. De aceea, Comitetul Național
pentru Vaccinare (NIG) recomandă tuturor persoanelor care s-au vaccinat cu o doză din
acest vaccin să se mai vaccineze o dată (preferabil cu un vaccin de tip ARNm, Comirnaty
produs de BioNTech/Pfizer sau Spikevax produs de Moderna).
Este recomandabil să vă vaccinați cu cea de-a doua doză la 28 de zile de la administrarea
primei doze de vaccin anti COVID-19 Janssen. Programați-vă chiar astăzi:


la www.oesterreich-impft.at/impfanmeldung



la medicul în care aveți încredere
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Vă rugăm să aveți în vedere că: începând cu ziua de 03.01.2022 certificatul
dumneavoastră de vaccinare pentru pașaportul verde este valabil numai dacă vi s-au
administrat 2 doze! Vaccinați-vă din timp cu doza a 2-a pentru a vă extinde nu numai
protecția, ci și valabilitatea pașaportului verde!
Vaccinul pentru imunizarea la coronavirus este extrem de eficace. Asigură o protecție
extinsă împotriva unei evoluții grave sau fatale a îmbolnăvirii de COVID-19 și reduce
transmiterea. Vaccinându-vă împotriva coronavirusului vă protejați nu numai propria
sănătate, ci și pe aceea a semenilor!
Dar știți toate acestea, pentru că v-ați vaccinat deja o dată. Urmați și de data aceasta
recomandarea medicilor specialiști: vaccinați-vă cu cea de-a 2-a doză! Asigurați protecția
optimă, atât a dumneavoastră, cât și a celor din preajma dumneavoastră.
Și aceasta este rugămintea mea ca medic și ministru al sănătății: discutați pe această
temă! Împărtășiți-le și altora experiența dumneavoastră legată de vaccinare și înlăturați-le
astfel temerile. Găsiți și alte sfaturi la pagina 3.
Vaccinarea împotriva coronavirusului este calea noastră de ieșire din pandemie. Nu
putem reuși decât împreună. Știu că pot conta pe dumneavoastră. Vă mulțumesc încă
de pe acum pentru marele dumneavoastră ajutor.
Vă doresc multă sănătate, protejați-vă și treceți cu bine de perioada rece a anului!
Dr. Wolfgang Mückstein
Ministru Federal al Afacerilor Sociale, Sănătății, Îngrijirii și Protecției Consumatorului

Informații privind vaccinarea împotriva coronavirusului și înregistrarea
Înregistrarea pentru a 2-a doză de vaccin împotriva coronavirusului:
www.oesterreich-impft.at/impfanmeldung
Informații privind coronavirusul în diverse limbi:
www.sozialministerium.at/en/Coronavirus.html
Informații privind vaccinarea împotriva coronavirusului în Austria (germană și
engleză): info.gesundheitsministerium.gv.at
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1, 2, 3 – Împreună pentru vaccinarea împotriva coronavirusului!
1. Împărtășiți-vă experiența!
Oboseală, dureri în braț sau poate absolut nimic? Reacția la vaccin diferă mult de la o
persoană la alta. Vorbiți cu alții despre aceasta și îndepărtați-le temerile. În plus: prezența
sau absența reacției la vaccin nu spune nimic despre calitatea protecției.
2. Oferiți-vă ajutorul la înregistrare și ca însoțitor!
Nu toată lumea are internet, nu oricine știe de la bun început cum funcționează lucrurile.
Ajutați-i și pe alții să se înregistreze sau să completeze formularele de date. Odată înțeles
procesul de înregistrare, nu vă mai rămâne decât să mergeți la vaccinare. Și asta poate fi
uneori mai ușor dacă nu ești singur. Dacă aveți timp, însoțiți persoane din anturajul
dumneavoastră la vaccinarea împotriva coronavirusului. Împreună este adesea mai ușor.
3. Știri sau „fake news”?
Circulă nenumărate zvonuri despre vaccinul împotriva coronavirusului, despre efectele
sale secundare sau pe termen lung. Luați-i în serios pe cei care vorbesc despre așa ceva,
dar apoi întrebați-i: „Aha, de unde știi asta?” „De ce crezi asta?” Dintr-o discuție personală
reiese de multe ori cu claritate că este vorba de supoziții care nu au un suport real.
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