Răspunsuri la întrebările dvs. privind
vaccinarea

6. Vaccinurile vor avea efect în cazul noilor tulpini de
coronavirus?

Înțelegem că unii oameni au îngrijorări cu privire la
vaccinul împotriva Covid-19. Am răspuns aici la unele
dintre cele mai frecvente întrebări din partea comunității.

În prezent, nu există dovezi că noile tulpini sunt rezistente la
vaccinurile pe care le avem, așa că vom continua să vaccinăm
oamenii în mod normal.

Pentru informații suplimentare accesați:
https://www.doncasterccg.nhs.uk/covid-19-vaccine/

7. Am auzit că vaccinul afectează fertilitatea - este
adevărat?

1. Vaccinul este sigur?

Nu există dovezi care să indice că vaccinarea împotriva
Covid-19 afectează fertilitatea la bărbați sau femei.

Da, vaccinările din Marea Britanie au fost riguros testate
și îndeplinesc standardele stricte de siguranță, calitate
și eficacitate stabilite de Agenția independentă de
reglementare a medicamentelor și produselor medicale
(Medicines and Healthcare products Regulatory Agency MHRA). Milioane de persoane au fost vaccinate până acum
împotriva COVID-19 și rapoartele despre reacțiile adverse
grave, cum ar fi reacțiile alergice, au fost foarte rare. Nu au
fost raportate complicații pe termen lung.

8. Pot alege ce vaccin să îmi fie administrat?

2. Trebuie să plătesc vaccinul?

Nu există derivați din carne sau produse porcine, inclusiv
gelatină, în vaccinul Pfizer/BioNTech sau vaccinul
AstraZeneca. Ambele sunt adecvate pentru musulmani,
vegetarieni și vegani.

Nu, vaccinul este gratuit și nu trebuie să fiți înregistrat la un
medic de familie pentru a fi vaccinat.

3. Am auzit teorii ale conspirației cu privire la vaccin
și sunt îngrijorat
Teoriile conspirației cu privire la vaccin, inclusiv zvonurile
conform cărora vaccinul are un dispozitiv de urmărire sau
că vă modifică ADN-ul, sunt false. Vaccinările sunt un mod
recunoscut de prevenire a bolilor. Nu există cip de urmărire
în vaccin și nu vă va modifica ADN-ul.

4. Vaccinul este sigur pentru comunitatea BAME?
Da, vaccinul este sigur pentru toți membrii comunității BAME
(Black, Asian and Minority Ethnic - Etnici de culoare, asiatici
sau minoritari) și este deosebit de important deoarece știm
că persoanele din comunitatea BAME sunt mai expuse la
infectarea cu Covid-19.

5. De ce ar trebui să mă vaccinez?
Vaccinarea vă protejează nu numai pe dvs., ci și pe membrii
familiei dvs. și comunitatea din jurul dvs. și va juca un rol
crucial în readucerea vieții la normal, ceea ce ne dorim
cu toții. Veți avea nevoie de două doze de vaccin pentru
a obține cea mai bună protecție pe termen lung împotriva
virusului, deși veți avea un nivel semnificativ de protecție
după ce ați primit prima doză. Cu toate acestea, este
important să continuați să respectați restricțiile naționale și
îndrumările sociale privind distanțarea.

În prezent în Marea Britanie sunt disponibile două vaccinuri:
Pfizer/BioNTech și Oxford/AstraZeneca. Ambele au îndeplinit
standarde stricte de siguranță, calitate și eficacitate.
Aprovizionările sunt limitate și, prin urmare, vi se va administra
oricare dintre vaccinurile disponibile în centrul în care vă
programați.

9. Vaccinul conține material animal sau uman?

Unii oameni cred, de asemenea, că vaccinul conține material
uman - acest lucru nu este adevărat. Toate ingredientele sunt
publicate în informațiile privind asistența medicală pe site-ul
web al MHRA. Îndrumări suplimentare privind vaccinarea
pentru comunitățile musulmane pot fi găsite la: https://mcb.org.
uk/coronavirus

10. Vaccinul îmi va modifica ADN-ul sau îmi va schimba
comportamentul?
Nu. Vaccinurile conțin ARN mesager (MrNA) care le spune
celulelor dvs. să producă proteina spike găsită pe coronavirus.
Atunci când sistemul imunitar recunoaște această proteină, el
creează un răspuns imun prin dezvoltarea anticorpilor pentru
a combate infecțiile viitoare. MrNA nu vă poate accesa sau
modifica ADN-ul și nu vă va schimba comportamentul.

11. Am nevoie de un număr NHS pentru a mă vaccina?
Este util să aveți un număr NHS, dar totuși vă puteți vaccina și
fără acesta.

„Am fost atât de fericită că
m-am vaccinat, deoarece astfel
sunt cu un pas mai aproape de
întoarcerea la viața normală,
ceea ce înseamnă că în curând
voi putea să petrec din nou
timp cu familia”
CLARIS BROWN, 83 de ani, din DONCASTER, LA
EFECTUAREA VACCINULUI ÎMPOTRIVA COVID-19

www.doncasterccg.nhs.uk/covid-19-vaccine

Programul de vaccinare împotriva
Covid-19 - cel mai mare din istoria NHS
- a început în forță, cu milioane de doze
deja administrate unora dintre cei mai
vulnerabili oameni din țară.

Ce se va întâmpla la programarea mea pentru
vaccinare?
Când vă prezentați la prima programare pentru vaccinare, vă
rugăm să urmați instrucțiunile de siguranță pe durata deplasării
și să purtați o mască de protecție a feței odată ce ați ajuns în
centrul de vaccinare.
După ce ați făcut prima injecție, este foarte important să
respectați în continuare recomandările, să purtați mască de
protecție a feței atunci când sunteți afară, să mențineți distanța
socială și să vă spălați des pe mâini.

Vaccinurile sunt administrate celor care prezintă cel mai mare
risc de complicații în cazul în care aceștia se infectează cu
virusul, adică persoanele cu vârsta peste 65 de ani, rezidenții
și personalul din centrele de îngrijire și cei care sunt vulnerabili
din punct de vedere clinic.
Acești oameni, împreună cu personalul din prima linie a
sistemului medical și de îngrijire, fac parte din grupurile
prioritare 1-6 și s-a stabilit drept obiectiv național vaccinarea
tuturor acestor persoane până în vară.
Pe măsură ce programul de vaccinare se derulează și sunt
administrate tot mai multe vaccinuri, vor fi invitate alte grupuri
prioritare.
Guvernul s-a angajat să vaccineze toți adulții din Anglia până
în septembrie 2021.

Cum voi fi contactat în legătură cu vaccinarea mea?
Veți fi contactat fie de sistemul național de programare al NHS,
fie de cabinetul medicului de familie atunci când este rândul
dumneavoastră să fiți vaccinat - nu este nevoie să îl contactați
dvs. pe medicul de familie în legătură cu administrarea
vaccinului.

Veți fi contactat din nou câteva săptămâni mai târziu pentru a
vă programa pentru cea de-a doua doză, deși prima doză vă
va oferi o protecție bună, aveți nevoie de a doua doză pentru a
beneficia de o protecție de durată.
Veți primi un card de înregistrare după prima doză. Păstrați
cardul în siguranță și asigurați-vă că vă prezentați la cea de-a
doua programare odată ce ați fost programat pentru a vi se
administra a doua doză.

Sunteți însărcinată sau credeți că ați putea fi?
Unele femei care sunt însărcinate sau care alăptează pot
face vaccinul. Altele pot aștepta până după ce au născut.
Discutați cu medicul dvs. de familie sau cu moașa despre
acest aspect.

Aveți probleme cu sistemul imunitar?
Vaccinul este sigur dacă aveți probleme cu sistemul imunitar
(atunci când corpului dumneavoastră îi este greu să lupte
împotriva infecțiilor).

Fișă informativă privind vaccinarea

Reacțiile adverse foarte frecvente includ:

•

Vaccinul împotriva Covid-19 este sigur și eficient
pentru toți membrii comunității - vaccinurile au
fost riguros testate și siguranța a fost primordială
în considerațiile autorității de reglementare MRHA
înainte de eliberarea unei licențe pentru utilizarea
acestor vaccinuri.

•

Până în prezent, milioane de oameni din Marea
Britanie din toate mediile etnice au fost vaccinați
împotriva COVID, iar rapoartele privind reacțiile
adverse grave, cum ar fi reacțiile alergice, au fost
foarte rare. Nu au fost raportate complicații pe
termen lung.

•

Vaccinurile aprobate pentru utilizare în Marea
Britanie sunt Pfizer/BioNTech și Oxford/AstraZeneca.
Ambele necesită o a doua doză în termen de până la
12 săptămâni de la prima vaccinare pentru a obține o
protecție pe termen lung împotriva virusului.

•

Chiar și după vaccinare, există șanse să se
răspândească coronavirusul, din acest motiv este
vital să continuați să respectați recomandările pentru
a-i proteja pe ceilalți și a vă menține în siguranță.

• vă simțiți brațul greu sau dureros acolo unde ați făcut
injecția
• senzație de durere sau de parcă aveți gripă
• senzație de oboseală
• dureri de cap
Dacă vă simțiți febril (ca și cum ați fi foarte fierbinte sau foarte
rece), ar trebui:
• să vă odihniți
• să luați paracetamol
• să vă simțiți mai bine în mai puțin de o săptămână

Este posibil să fiți programat pentru vaccinare într-un punct
local de vaccinare, într-un centru regional sau într-o farmacie,
astfel încât să vă puteți vaccina cât mai repede. Vă rugăm
să nu vă faceți griji în cazul în care nu puteți ajunge la primul
punct dacă nu este potrivit pentru dvs. - vi se vor oferi alte
modalități pentru a vă vaccina.

Este nevoie să fac vaccinul împotriva COVID-19
dacă am făcut vaccinul antigripal?

Pentru mai multe informații despre programul de
vaccinare din Doncaster, vă rugăm să accesați:
www.doncasterccg.nhs.uk

Dacă aveți alergii grave, trebuie să îl consultați pe medicul
dumneavoastră dacă este sigur pentru dvs. să vă faceți
vaccinul. S-ar putea să aveți o alergie gravă dacă purtați un
EpiPen.

Care sunt efectele secundare ale vaccinului?

Unde sunt centrele de vaccinare?

Vă rugăm să profitați de ocazie pentru a vă vaccina, pentru a
vă ajuta să vă protejați sănătatea dvs., precum și sănătatea
celor din jur.

Alergii

Este important să faceți vaccinul împotriva gripei (injecția)
și vaccinul împotriva coronavirusului. Ar trebui să așteptați
o săptămână după ce vi s-a administrat vaccinul antigripal
(injecția) înainte de a vă vaccina împotriva coronavirusului.

