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Argumentele solide pentru vaccinarea împotriva Covid-19
De ce să vă vaccinați împotriva Covid-19? Motivele sunt numeroase. Vaccinurile anti-Covid-19 oferă protecție
împotriva formelor grave ale acestei boli. În cazul persoanelor vaccinate riscul spitalizării este semnificativ mai mic,
decât în cazul persoanelor nevaccinate. Vaccinarea constituie și un act de solidaritate, fiind o contribuție
semnificativă la minimizarea efectelor pandemiei.
Prevenirea îmbolnăvirii grave.
Boala Covid-19 constituie pericol în special pentru persoanele
în vârstă și persoanele care suferă de boli cronice. În cazul
infectării cu coronavirus persoanele tinere și sănătoase prezintă
adesea doar simptome ușoare sau nu prezintă simptome deloc.
Însă, pericolul evoluției severe a acestei boli persistă și în cazul
acestor persoane. Vaccinurile oferă protecție împotriva formelor
grave deCovid-19 și împotriva spitalizării. În cazul în care
sunteți vaccinat(ă) cu schema de bază, recomandăm
administrarea și a vaccinului de rapel; administrarea vaccinului
de rapel implică nu doar întărirea sistemului imunitar, ci și
prelungirea perioadei de imunizare.
Evitarea consecințelor îmbolnăvirii cu Covid-19
Infectarea cu coronavirus poate fi urmată de probleme de
sănătate pe termen lung (efectele pe termen lung ale Covid),
precum dificultăți de respirație sau epuizare în cazul
desfășurării de activități solicitante. O astfel de situație poate
surveni și în cazul persoanelor mai tinere și sănătoase.
Vaccinurile reduc riscul îmbolnăvirii și posibilitatea survenirii de
consecințe pe termen lung. Pe de altă parte, sunt rare situațiile
în care vaccinarea cu vaccinurile anti--Covid-19 utilizate în
Elveția este urmată de apariția unor efecte secundare grave.
Astfel, nu sunt așteptate efecte secundare pe termen lung.
Imunizarea sigură
Imunizarea doar prin infectare și îmbolnăvire nu este
recomandată. În asemenea situații apare riscul unei evoluții
severe a bolii și a survenirii unor consecințe pe termen lung.
Vaccinurile anti-Covid-19 facilitează obținerea unei protecții
eficiente și pe termen lung într-o manieră controlată, fără
riscurile infectării cu coronavirus, prin lipsă de protecție.
Vaccinurile folosite în Elveția sunt sigure. Utilizarea și
recomandarea unui vaccin în Elveția presupune faptul ca
vaccinul în cauză să prezinte mai multe beneficii, decât riscuri.
Experiența acumulată până în prezent în cazul vaccinurilor antiCovid 19 indică în mod clar îndeplinirea acestei cerințe.
Vaccinarea este recomandată și în cazul persoanelor deja
testate pozitiv cu coronavirus. Astfel, imunitatea acestor
persoane împotriva formelor grave ale acestei boli crește atât în
intensitate, cât și pe termen lung.

Asistență din partea specialiștilor în sănătate
Personalul din domeniul sanitar și sistemul de sănătate este
temporar suprasolicitat din cauza pandemiei. Vaccinurile
conferă protecție; riscurile de spitalizare din cauza infectării cu
Covid-19 sunt foarte reduse. Prin vaccinare contribuiți la
reducerea gradului de solicitare a sistemului de sănătate.
Tratarea celorlalte tipuri de boli și soluționarea urgențelor sunt
încă posibile.
Protejarea persoanelor din mediul apropiat
În săptămânile ulterioare vaccinării cu schema de bază,
respectiv ulterioare administrării dozei de rapel riscurile
infectării cu coronavirus sunt mai reduse. Astfel, scade și riscul
transmiterii acestei boli către alte persoane. Odată cu trecerea
timpului această protecție împotriva infectării și posibilitatea
manifestării bolii în formă ușoară scad. Măsura de vaccinare
este completată de regulile de igienă și de comportament de
bază. Prin vaccinare și prin respectarea regulilor de
comportament contribuiți și dvs. la protejarea persoanelor cu
grad mare de expunere. Astfel de persoane sunt, de exemplu,
persoanele cu sistem imunitar slăbit, în cazul cărora vaccinurile
nu prezintă grad înalt de eficiență, persoanele care nu pot fi
vaccinate din motive medicale, precum și copiii care nu au
împlinit vârsta de 5 ani și care încă nu pot fi vaccinați.
Întărirea sănătății psihice
Pandemia de coronavirus a cauzat reducerea semnficiativă a
contactelor interumane. Astfel, apare riscul afectării bunăstării
psihice și a survenirii sau agravării unor boli psihice. Protecția
conferită de vaccinurile anti-Covid-19 facilitează reducerea
anxietății și reluarea relaxată a contactelor. De asemenea,
vaccinarea constituie și un act de solidaritate cu semenii noștri.
Slăbirea efectelor pandemiei
Vaccinurile constituie cea mai eficientă metodă de combatere a
pandemiei și împreună cu aplicarea recomandărilor de
comportament facilitează și revenirea la bucuriile oferite de o
viață normală. Prin vaccinare contribuiți semnificativ la
menținerea sănătății proprii și a sănătății celorlalte persoane - în
Elveția, în Europa și în întreaga lume.
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