
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

PROTEJAȚI-VĂ 
SĂNĂTATEA ATÂT A DVS. 
CÂT ȘI A BEBELUȘULUI 
CU VACCINUL GRATUIT 
ANTICOVID-19 ȘI ANTIGRIPAL! 

 

Sfat pentru femeile însărcinate, precum și pentru cele 
care doresc să rămână însărcinate:    

 
Oricare ar fi motivul, 
nu mai amânați și 
mergeți să vă 
vaccinați! 

SUNTEȚI 
ÎNSĂRCINATĂ? 



 

 

 
 

Peste 51.000.000 de persoane au 

primit prima doză de vaccin 

împotriva COVID-19, în Regatul Unit, 

inclusiv peste 81.000 de femei 

însărcinate. Femeile însărcinate au 

putut beneficia de vaccinul împotriva 

COVID-19, din luna aprilie 2021. 

Protejați-vă sănătatea atât a dvs. cât 

și a bebelușului dvs., vaccinându-vă 

gratuit împotriva coronavirusului și 

a virusului gripal. 

Vaccinul este sigur și eficient pentru 

femeile însărcinate, dar și pentru cele 

care alăptează. Dacă aveți vârsta de 

peste 18 ani, vă puteți face o 

programare pentru a vi se administra 

vaccinul ANTICOVID-19 sau puteți 

merge direct la un centru de 

vaccinare, fără programare. După 

ce ați primit atât prima cât și a doua 

doză devaccin, sunteți, de asemenea, 

eligibilă pentru administrarea dozei 

de rapel, după o perioadă de trei luni. 

Dacă aveți vârsta cuprinsă între 12 și 

17 ani, vă puteți face o programare 

pentru a fi se administra vaccinul 

împotriva COVID-19 și puteți primi 

ambele doze. 

 
Efectele secundare care pot 

apărea după vaccinare sunt: 

• Durere în braț, la locul injectării; 

• Oboseală; 

• Dureri de cap; 

• Dureri musculare și articulare; 

• Senzație sau stare de rău. 

Efecte secundare mai grave, cum 

ar fi reacțiile alergice sau cheaguri 

de sânge, sunt foarte rare.   

Vaccinurile împotriva COVID-19 nu 

conțin ouă sau produse de origine 

animală.  Este sigur și pentru 

persoanele care au un stil de viață 

vegan sau vegetarian. 

Vaccinul Oxford/AstraZeneca 

conține o cantitate mică 

 

 



 

 

de alcool, dar aceasta este mai mică 

decât cantitatea de alimente 

consumată zilnic, cum ar fi pâinea. 

 
De ce ar trebui să mă vaccinez? 

Infecția cu COVID-19 încă nu a fost 

combătută, și poate afecta foarte 

grav femeile însărcinate. Este 

important să vi se administreze 

ambele  

doze de vaccin ANTICOVID-

19 pentru a vă proteja sănătatea 

dvs. și a copilului încă 

nenăscut. 

 
Este vaccinul sigur 

pentru femeile 

însărcinate? 

Vaccinurile împotriva COVID-19 

sunt sigure și eficiente. Mii de 

femei însărcinate au fost 

vaccinate în siguranță atât în 

Marea Britanie cât și în întreaga 

lume.  

Toate vaccinurile din Regatul Unit 

trebuie să fie aprobatede 

Agenția Independentă de 

Reglementare a Medicamentelor și a 

Produselor Medicale (MHRA).  MHRA 

este o agenție executivă, sponsorizată 

de Departamentul de Sănătate și 

Asistență Socială. MHRA se asigură 

că vaccinul îndeplinește standarde 

internaționale stricte de siguranță, 

eficacitate și calitate. După ce un 

vaccin a fost aprobat, acesta este 

atent monitorizat  pentru a se asigura 

că este sigur și eficient. 

 
Vaccinul împotriva COVID-19 

îmi va afecta fertilitatea 

sau bebelușul? 

Nu există nicio dovadă care să 

ateste că vaccinurile împotriva 

COVID-19 diminuează șansele 

dvs. de a rămâne însărcinată. Prin 

vaccinare nu se transmite infecția 

cu coronavirus nici dvs. și nici 

bebelușului dvs. 

 
 

Vaccinul ANTICOVID-19 este absolut sigur atât pentru 
femeile însărcinate cât și pentru bebelușii lor nenăscuți. 
Vaccinul nu crește riscul de avort spontan, de naștere 
prematură sau de naștere a unui făt mort. 



 

 

Niciunul dintre vaccinurile împotriva 

COVID-19 nu conține un virus viu, 

și, ca atare, nu există riscul ca dvs. 

sau copilul dvs. să contractați 

infecția prin vaccinare.  

 
Câte femei s-au vaccinat 

împotriva COVID-19? 

Până în prezent, peste 81.000 de 

femei însărcinate s-au vaccinat 

împotriva COVID-19. 

 
Vaccinul împotriva COVID-19 

îmi va afecta ciclul menstrual? 

MHRA examinează rapoartele 

medicale despre efecte secundare, 

suspecte ale tulburărilor menstruale 

(dereglări ale menstruației) și 

sângerările vaginale anormale, 

apărute după vaccinarea împotriva 

COVID-19, în Regatul Unit. 

Dereglările menstruale raportate 

nu sunt permanente. 

MHRA continuă să examineze 

îndeaproape rapoartele medicale 

despre efectele secundare, suspecte 

ale tulburărilor menstruale și ale 

sângerărilor vaginale anormale. 

 
Unde mă pot adresa pentru a 

beneficia de asistență și/sau 

pentru a mi se răspunde la 

întrebări? 

Dacă nu sunteți sigură cu privire la 

administrarea vaccinului împotriva 

COVID-19, trebuie să căutați și să 

obțineți răspunsuri din partea unor 

instituții și a unor specialiști de 

încredere. Serviciile de asistență 

medicală NHS, Colegiul Regal al 

Moașelor și Colegiul Regal al 

Obstetricienilor și Ginecologilor vă 

pot ajuta să vă decideți dacă doriți 

să vă vaccinați sau nu. 

 
Ce vaccin ar trebui să li se 

administreze femeilor 

însărcinate? 

Dacă sunteți însărcinată și nu v-ați 

vaccinat încă împotriva COVID-19,  

cel mai bine ar fi să vi se administreze 

vaccinul  
 
 

 
 

Aproape 20% dintre pacienții aflați în stare critică, din 
Angliasunt reprezentați de femeile însărcinate, 
nevaccinate. 

 



  
 

 

 

de la compania Pfizer/BioNTech sau 

Moderna. 

Acest lucru se datorează faptului că 

aceste vaccinuri au fost utilizate pe 

scară mai largă, în timpul sarcinii în 

alte țări și nu au fost identificate 

probleme legate de siguranța 

administrării lor. 

Dacă vi s-a administrat deja prima 

doză de vaccin, de la compania 

Oxford/AstraZeneca, aveți 

posibilitatea de a vi se administra un 

vaccin diferit, pentru a doua doză. 

Prin vaccinare nu se transmite infecția 

cu coronavirus nici dvs. și nici copilului 

dvs. 
 

Ar trebui să primesc a doua 

doză diferită, de vaccin dacă 

mi s-a administrat prima doză 

de la compania 

Oxford/AstraZeneca? 

Femeilor însărcinate care au primit 

prima doză de vaccin de la 

compania AstraZeneca, li se poate 

administra un vaccin diferit, pentru a 

doua doză. Este important ca a 

doua doză de vaccin să aibă o 

protecție de lungă durată împotriva 

COVID-19. Este sigur și eficient să 

primiți un vaccin diferit pentru a 

doua doză 

 

 
și acest lucru este în conformitate 

cu recomandările în vigoare. 

 
Dacă nu sunteți sigură că doriți să 

vi se administreze a doua doză, cu 

un vaccin diferit, discutați despre 

acest aspect cu o moașă, un doctor 

ginecolog sau cu un medic de 

familie. De asemenea, puteți 

consulta în cadrul Colegiului Regal 

al Obstetricienilor și Ginecologilor, 

instrumentulspecial conceput pentru 

sprijinirea femeilor însărcinate, în 

luarea deciziei de vaccinare. 



 

 

Pot primi ambele vaccinuri, 

atât vaccinul împotriva 

COVID-19, cât și vaccinul 

antigripal? 

Da, puteți primit atât vaccinul 

împotriva COVID-19, cât și 

vaccinul împotriva gripei.Puteți 

primi în condiții de siguranță, 

ambele vaccinuri,în același timp. 

 
Pot primi ambele vaccinuri, atât 

vaccinul împotriva COVID-19, cât 

și vaccinul antigripal? 

Da. Este posibil ca mai multe 

persoane să se îmbolnăvească de 

gripă, în această iarnă, deoarece 

mai puține 

persoane și-au întărit sistemul 

imunitar, în timpul pandemiei de 

COVID-19. Dacă ați contractat 

virusul gripal și coronavirus, în 

acelaşi timp, studiile arată că este 

posibil să vă îmbolnăviți foarte grav. 

Vaccinulantigripal şi cel împotriva 

COVID-19 vă vor proteja atât pe dvs. 

cât şi pe cei din jurul dvs. de aceste 

două boli grave. 

 
Este vaccinul sigur 

pentru femeile 

însărcinate? 

Da. Studiile au arătat că vaccinul 

antigripal este sigur și vi se poate 

administra în orice perioadă a sarcinii. 

 

 

 
Femeile care au fost vaccinate 

împotriva gripei în timp ce erau 

însărcinate oferă, de asemenea, o 

anumită protecție bebelușilor lor, care 

durează pentru primele luni de viață. 

Femeilor care alăptează, li se 

poate administra vaccinul 

antigripal. 

 
De unde pot procura vaccinul 
antigripal? 

Luați legătura cu moașa sau medicul 

dvs. de familie pentru a afla de unde 

 
 

 

 



 

 
 

 

  

 

 

puteți obține vaccinul antigripal. În 

anumite zone, moașele pot 

administra vaccinul antigripal, la 

clinica prenatală. În alte cazuri, s-ar 

putea să aveți nevoie de o 

programare la cabinetul medicului 

dvs. de familie. 

 
Când este cea mai buna 

perioadă pentru a mi se 

administra vaccinul antigripal? 

Cea mai bună perioadă de 

administrare a vaccinului antigripal 

este cea cuprinsă între lunile 

septembrie și martie. În această 

perioadă virusul gripal este cel mai 

răspândit și apar cele mai multe cazuri 

de gripă. Vi se poate administra 

vaccinul antigripal în orice săptămână 

de sarcină. 

Vi-l poate administra medicul de 

familie sau moașa dvs.  

Ce alte tipuri de vaccin îmi mai 

pot fi administrate concomitent 

cu vaccinul antigripal? 

Concomitent cu vaccinul 

antigripal vi se mai poate 

administra și vaccinul împotriva 

tusei convulsive. Nu amânați 

vaccinarea împotriva gripei, pentru 

a vi se putea administra simultan 

ambele vaccinuri. 



 

 
 

 

Vă puteți programa pentru 
administrarea vaccinului sau puteți 
merge direct, fără programare, la un 
centru de vaccinare, din sud-estul 
Londrei, accesând pagina de internet: 
www.nhsselvax.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://nhsselvax.com/
http://nhsselvax.com/

