
Vaccin corona pentru  
copii între 5-11 ani
Câteva informații de la Institutul Național norvegian de Sănătate Publică despre vaccinul împotriva 
bolii corona covid-19

Boală corona 
• Copiii au un risc foarte scăzut de boală corona 

gravă.

• Unii copii pot totuşi beneficia în continuare de 
vaccin.

• A avea o boală corona oferă, de asemenea, o 
bună protecție împotriva îmbolnăvirii din nou.

Despre vaccinare
• Dacă tu și părinții tăi doriți, poți primi 1 sau 2 

doze de vaccin corona.

• Vaccinarea este voluntară. 

• Vaccinul se administrează cu o injecţie în 
antebraţ. 

• Spune dacă îţi este frică de injecţii, astfel 
încât persoana care te vaccinează să poată 
acorda o atenție sporită. 

• Dacă alegi 2 doze, ar trebui să treacă 8-12 
săptămâni între doze.

Cât de bine funcționează vaccinul?
• Copiii beneficiază de o bună protecție 

împotriva bolilor corona severe la 3 săptămâni 
după prima doză. 

• Poți să  fii infectat și să-i infectezi pe alții chiar 
dacă ai fost vaccinat.

• Chiar dacă ai fost vaccinat, urmează sfaturile 
de control al infecțiilor.
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Părinții trebuie să aprobe (să-şi dea 
consimțământul) la vaccinarea copiilor între 
5-11 ani. Vaccinarea este gratuită. Verifică 
site-urile web ale municipalității tale pentru 
a afla cum poți obține o programare.
Citeşte mai multe pe www.fhi.no/kvp 

• Vaccinul învață corpul să recunoască 
coronavirusul și să te protejeze.

• Corpul tău își amintește cum te poate apăra 
împotriva virusului.

Cum funcționează vaccinul?

Efecte secundare frecvente
Este posibil să ai unele urmări după vaccin. 
Acestea se numesc efecte secundare. Cele mai 
frecvente sunt:

• Durere la locul injecției 
• Oboseală 
• Durere de cap 
• Dureri de corp 
• Frisoane și febră

Aceste efecte secundare dispar de obicei după 
câteva zile.

Efecte secundare neobișnuite
• Efectele secundare grave sunt foarte rare.

• Reacțiile adverse rare, cum ar fi reacțiile 
alergice și inflamația inimii, pot fi tratate dacă 
apar.

• Monitorizăm îndeaproape dacă apar noi efecte 
secundare.

• Contactează un medic, o asistentă medicală 
sau un alt profesionist din domeniul sănătății 
dacă ai simptome neobișnuite, severe sau 
prelungite după vaccinare.

Romanian 
translation: 
Descărcați formularul 
de consimțământ aici

http://www.fhi.no/kvp

