
 

VACCINĂRILE 
Informații despre Covid-19 și vaccinarea antigripală 

Cum funcționează vaccinurile Covid-19? 
Cele mai multe vaccinuri Covid-19 declanșează răspunsuri imune la un fragment mic de SARS-
CoV-2, care este virusul care provoacă boala Covid-19. Dacă o persoană vaccinată este 
infectată mai târziu cu virusul, sistemul imunitar îl recunoaște și poate ataca virusul, 
permițând sistemului imunitar al acelei persoane să o protejeze împotriva bolii Covid-19. 

 

Sunt încă îngrijorat de cât de repede a fost dezvoltat vaccinul Covid-19 
Pașii au fost parcurși rapid datorită miilor de cercetători, voluntarilor și prevalenței ridicate a 
virusului, ceea ce a facilitat măsurarea siguranței și eficienței vaccinurilor.  
 
Peste 6,5 miliarde de doze de vaccin Covid-19 au fost administrate la nivel global. Urmărirea 
rezultatelor arată că vaccinurile reduc decesele, spitalizările și ratele de infecție. 
 

Pot să mă mai vaccinez împotriva Covid-19? 
Da, oricine poate primi prima doză, a doua doză sau doza de rapel https://sneevaccine.org.uk/  
Sunt disponibile clinici la care nu este necesară programarea, consultați datele și locațiile aici: 
https://sneevaccine.org.uk/location-of-walk-in-clinics/  
Sau sunați la linia de asistență pentru pacienți la numărul 0344 257 3961 dacă aveți nevoie de ajutor 
pentru a face o programare. 

Cum pot să mă vaccinez împotriva gripei? 
Persoanele de peste 50 de ani, adulții cu anumite afecțiuni, copiii de anumite vârste, persoanele aflate în 
îngrijire instituțională, îngrijitorii, lucrătorii din prima linie a sistemului de sănătate, cei care locuiesc cu 
persoane imunocompromise sau persoanele însărcinate sunt eligibile pentru un vaccin antigripal gratuit 
prin intermediul GP (medicului de familie) sau al farmaciei.  
Toate persoanele care nu sunt eligibile pentru un vaccin gratuit pot cumpăra un vaccin de la o farmacie. 
 

Gripa poate fi gravă? 
Influenza (gripa) și răceala comună sunt amândouă boli respiratorii contagioase, însă sunt 
cauzate de virusuri diferite.  
 
Gripa este mult mai gravă decât o răceală și poate duce la boli grave sau chiar la deces. 

Care sunt principalele aspecte pe care ar trebui să le rețin? 
Gripa și Covid-19 pot fi imprevizibile și foarte contagioase.  
Se preconizează că iarna aceasta situația va fi mai gravă în cazul gripei decât în anii 
precedenți.  
Nu uitați să vă acoperiți gura și nasul atunci când tușiți sau strănutați și să vă spălați frecvent 
pe mâini. 
 

Pentru a afla cum funcționează vaccinurile, găsiți informații pe site-ul 
Organizației Mondiale a Sănătății aici: Cum funcționează vaccinurile? (who.int) 
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