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Puteți găsi mai multe informații - și în diferite limbi - 

la www.kreis-kleve.de. 

Vaccinarea împotriva Coronavirus 
 

IMPORTANT: Vaccinarea este voluntară și gratuită! 
 
1.  Vaccinuri aprobate în Germania 
Vaccin Informație 
BionTech  Tipul de vaccin: vaccin ARNm 

 Recomandări de vaccinare: aprobată pentru persoane de la 12 ani în sus 
 Schemă de vaccinare: două doze la un interval de 4 săptămâni 

Moderna  Tipul de vaccin: vaccin ARNm 
 Recomandări de vaccinare: aprobată pentru persoane de la 18 ani în sus 
 Schemă de vaccinare: două doze la un interval de 4 săptămâni 

Astrazeneca  Tipul de vaccin: Vaccin vector viral 
 Recomandări de vaccinare: Persoanele cu vârsta de 60 de ani și peste și 

persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 59 de ani după recomandări 
medicale prealabile și evaluarea riscurilor  

 Schemă de vaccinare: Vaccinarea este în prezent eterogenă, adică prima 
vaccinare se efectuează cu Astrazeneca și a doua vaccinare se 
efectuează cel mai devreme după 4 săptămâni cu un vaccin ARNm 

Johnson & 
Johnson 

 Tipul de vaccin: Vaccin vector viral 
 Recomandări de vaccinare: Persoanele cu vârsta de 60 de ani și peste și 

persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 59 de ani după recomandări 
medicale prealabile și evaluarea riscurilor  

 Schemă de vaccinare: doză unică 
 

2. Documente necesare 
Nr. Documente 
1. Carte de identitate sau pașaport  
2. Pliant informativ pentru vaccinarea împotriva Coronavirus (2 x) 

 disponibil în diferite limbi la: 
https://www.zusammengegencorona.de/downloads/?filter=alledownloads&sort=date  

3. Formular de consimțământ incl. Istoricul vaccinării împotriva Coronavirus (2x) 
 disponibil în diferite limbi la: 

https://www.zusammengegencorona.de/downloads/?filter=alledownloads&sort=date  
4. Doar atunci când rezervați un loc prin Asociația Națională a Medicilor Statutari de 

Asigurări de Sănătate: Confirmare programare 
5. Dacă sunt disponibile: documente medicale, cum ar fi un plan de medicamente sau 

pașaport alergic 
Nu este necesar un card de asigurare medicală. 
 
3. Procedura de vaccinare 
Procedură Explicații 
Înregistrare Datele pentru vaccinare vor fi înregistrate pe baza 

documentelor pe care le-ați adus cu dvs. 
Explicație medicală Veți primi o foaie de informații și formularul de consimțământ 

pentru vaccinarea împotriva Corona, cu excepția în cazului în 
care ați completat deja hârtiile acasă. 

Consultație cu un medic Aveți ocazia să adresați medicului întrebări cu privire la 
vaccinarea împotriva Coronavirus și eventualele reacții 
adverse posibile. 

Vaccinarea Vaccinarea este efectuată de specialiști instruiți. 
Ulterior Ședere scurtă (maxim 30 min) ca măsură de precauție sub 

supraveghere medicală. 


