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E un vaccin prea nou, 
l-au descoperit prea 
repede, nu este 
studiat su�cient.

FALS

ADEVĂRAT 

Tehnologia din spatele vaccinurilor 
P�zer-BioNTech și Moderna, ARN mesager, 
nu este deloc nouă. Este studiată de peste 
10 ani. 

Era însă nevoie ca tehnologia să evolueze 
până când astfel de vaccinuri să poată � 
produse la scară largă și să �e administrate în 
siguranţă oamenilor. Când experţii au 
început să lucreze la vaccinul împotriva 
COVID-19 au folosit o tehnologie deja 
existentă.

Motivele pentru care autorizarea vaccinurilor 
împotriva COVID-19 a fost posibilă într-un 
timp atât de scurt sunt: 

- colaborarea continuă cu agenţiile de 
reglementare care a facilitat depunerea de 

date imediat ce erau obiţinute, evitând 
birocraţia;

- fazele de testare s-au derulat în paralel 
(imediat după ce au fost obţinute datele de 
siguranţă);

- resursele �nanciare mari ce au permis 
producţia la risc (companiile au început să 
producă înainte să �e autorizate vaccinurile);

- condiţiile epidemiologice favorabile 
(frecvenţa mare de infectări a permis 
evaluarea rapidă a e�cacităţii - nu a fost 
nevoie de mult timp să se acumuleze cazuri 
în cadrul studiilor).

#ROVACCINARE
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Vaccinul este o 
metodă nouă de 
control al populaţiei, 
prin introducerea de 
cipuri sau de 
tehnologie 
microscopică pentru 
supravegherea 
populaţiei.

În primul rând, cipurile au nevoie o 
sursă de alimentare cu curent 
electric pentru a funcţiona. De 
exemplu, o baterie. Informaţia falsă 
despre „cipurile din vaccin” 
pornește de la faptul că vaccinurile 
folosesc „nanotehnologia”. 

Vaccinurile P�zer-BioNTech și 
Moderna conţin un fragment de 
ARN mesager „învelit” într-un 
nanolipid, o moleculă foarte mică 
de grăsime. Aceasta ajută 
particulele active să ajungă în celule 

noastre și apoi organismul să 
producă anticorpi împotriva 
virusului. Anticorpii se pot forma în 
urma infecţiei (cu riscuri mari) sau 
prin vaccinare. ARN-ul mesager din 
vaccin este distrus precum cel 
originar, din celulă, în câteva zile, 
timp su�cient ca celulele să 
"citească" informaţiile pentru a 
produce proteina "Spike", care 
determină organismul să producă 
anticorpi.

#ROVACCINARE



NUCLEU NUCLEUNUCLEU

Noua tehnologie 
ARN-mesager îţi 
modi�că ADN-ul. 

Molecula de ARN mesager din 
vaccin ajunge în interiorul celulelor, 
dar nu și în nucleul lor, care conţine 
ADN-ul. Astfel, este exclus ca 
vaccinul să modi�ce în vreun fel 
ADN-ul. După ce celula a folosit 
informaţiile pentru a declanșa 
apariţia imunităţii, mesagerul este 
distrus, iar compușii vaccinului nu 
rămân în organismul nostru.
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NUCLEU

NUCLEU

Vaccinul te poate 
infecta cu COVID.

Niciunul dintre vaccinurile existente 
pe piaţă și aprobate nu folosește 
virus viu, așadar nu ne poate infecta 
cu virusul SARS-COV2. Toate 
vaccinurile folosesc o tehnologie 
care învaţă organismul să producă 
anticorpi fără să �e infectat, adică 
să-și construiască apărarea fără să ia 
contact cu boala. Atunci când 
virusul își face apariţia, organismul 
este deja pregătit cu o armată de 
anticorpi și celule care luptă cu 
virusul și previn îmbolnăvirea.
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1-2
ZILE

Îţi este foarte rău 
după vaccin, reacţiile 
adverse sunt 
groaznice, chiar mai 
rele decât boala.

Cele mai frecvente reacţii adverse 
care s-au înregistrat după vaccin 
sunt durere şi um�area locului unde 
s-a făcut vaccinul, oboseală, durere 
de cap, dureri musculare, frisoane, 
dureri articulare și febră. Acestea 
durează 1-2 zile, ca o răceală 
obișnuită. Persoanele cu istoric 
cunoscut de alergii sunt 
supravegheate un timp mai 
îndelungat ca precauţie 

suplimentară pentru a se putea 
interveni imediat în caz de șoc 
ana�lactic care, dacă apare, se 
manifestă imediat după vaccinare. 
Aceasta este o procedură obișnuită 
pentru orice vaccinare. Pe de altă 
parte, boala declanșată de 
infectarea cu virusul SARS COV-2 
poate � mortală chiar și pentru 
oameni tineri și sănătoși.
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Vaccinul are efecte 
asupra sarcinii sau 
împiedică femeile să 
rămână însărcinate.

Vaccinul nu afectează în niciun fel 
fertilitatea sau capacitatea de a 
rămâne însărcinată. Până în prezent, 
nu sunt dovezi că anticorpii 
dezvoltaţi în urma vaccinării 
cauzează probleme sarcinii sau 
fertilităţii. Femeile gravide sau cele 
care alăptează ar trebui să consulte 
medicul care urmăreşte sarcina. 
Femeile gravide care lucrează în 
domenii în care sunt mai expuse 
infecţiei cu SARS-CoV2 ar trebui să 
ia in cosiderare că riscul 
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complicaţiilor în sarcină în urma 
infecţiei este cu atât mai mare cu 
cât expunerea lor este mai mare. 
Riscul de a face boala severă este 
mai mare în cazul persoanelor 
gravide. De asemenea, după 
vaccinare, viitoarea mamă transmite 
anticorpi fătului, deci există o mare 
probabilitate ca bebelușul să aibă un 
grad de protecţie datorită faptului 
că mama s-a vaccinat.
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#ROVACCINARE



AstraZeneca/
Oxford

Johnson &
Johnson Moderna P�zer

Vaccinul englezesc 
(AstraZeneca/ 
Oxford) este mai bun 
ca P�zer sau 
Moderna. Sau invers?! 
Dar vaccinul de la 
Johnson&Johnson, 
mai ales că se 
administrează într-o 
singură doză?

Toate vaccinurile ne protejează faţă 
de riscul de infecţie, dar mai ales de 
o formă gravă a bolii şi, implicit, de 
deces. Este recomandat să ne 
vaccinam cu oricare dintre ele. Nu 
interpretaţi cifrele de e�cacitate ca 
�ind "CV-ul" vaccinului. Acestea 
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sunt puternic in�uenţate de 
conditiile studiului din momentul 
deruării acestuia (locatie, circulaţia 
virusului, variantele de virus etc), 
deci nu este corect să le comparăm 
între ele. Cel mai bun vaccin este 
cel disponibil!



Am avut COVID-19 
și m-am vindecat, 
am anticorpi, nu-mi 
mai trebuie vaccin. 
Imunitatea naturală 
e mai bună.

Este încă prea devreme pentru a 
putea estima durata protecţiei 
oferite de vaccinarea împotriva 
COVID-19. Cantitatea de anticorpi 
măsurată la persoanele vaccinate în 
studiile clinice a fost peste media 
celei prezente la cele trecute prin 
boală. Specialiștii se așteaptă ca 
protecţia oferită de vaccin să 
dureze cel puţin la fel de mult ca 
cea de după infecţia cu coronavirus, 
dar fără riscurile asociate dezvoltării 
bolii. Durata protecţiei este încă în 
curs de evaluare în studiile clinice. 

ADEVĂRAT 
Vaccinul este singura metodă care 
s-a demonstrat că produce un 
răspuns imun puternic faţă de virus.
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UK

Africa
de Sud

Vaccinul nu 
protejează împotriva 
noilor variante de 
COVID-19 din Marea 
Britanie sau Africa 
de Sud, deci ce rost 
are?

Este puţin probabil ca răspunsul 
imun al corpului dat de vaccinare să 
se piardă complet faţă de noile 
tulpini. Deși nu există informaţii 
pentru toate tulpinile, datele din 
teren arată că vaccinurile protejează 
în continuare și împotriva multor 
dintre tulpinile nou apărute. 
Diferitele variante de coronavirus 
sunt permanent studiate, iar noi 
generaţii ale vaccinurilor sunt în 
curs de dezvoltare pentru a ne 
proteja de mutaţiile virusului.
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După ce mă vaccinez 
nu mai trebuie să 
port mască și să 
păstrez regulile de 
distanţare socială.

Până la atingerea unei acoperiri 
vaccinale su�cient de mari este 
necesar ca și persoanele vaccinate 
să respecte măsurile de distanţare 
socială, purtarea măştii si celelalte 
reguli în vigoare.
O persoană vaccinată este protejată 
intr-o mare masură de infecţie. 
Încep să apară dovezi că persoanele 
vaccinate prezintă si un risc mai 
scăzut de a transmite virusul în 
cazul în care totusi se infectează.

ADEVĂRAT 

Dacă respectă si regulile de 
distanţare socială, purtarea măştii şi 
igiena, aceste persoane ajută și mai 
mult la limitarea răspândirii virusului 
și, implicit, la stoparea efectelor 
pandemiei cât mai repede.
Pe măsură ce se atinge o acoperire 
vaccinală mai mare, aceste restricţii 
se pot relaxa.FALS
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APROBAT DE

AUTORITĂŢILE

MEDICALE

Vaccinul conţine 
componente ciudate 
și nocive.

Niciunul dintre vaccinurile de pe 
piaţă nu conţine ingrediente 
misterioase. Producătorii 
vaccinurilor au făcut publice listele 
de ingrediente, iar acestea sunt 
particulele de ARN mesager sau 
adenovirus, plus alte câteva 
molecule care ajută la stabilizarea 
vaccinului. Încă din primele faze de 
studii preclinice, vaccinurile sunt 
testate din punct de vedere al 
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toxicităţii și nu trec în etapele 
urmatoare, în cazul în care 
componentele acestora se 
dovedesc toxice.
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Persoanele cu alergii, 
cei foarte în vârstă 
sau cu o stare de 
sănătate vulnerabilă 
nu trebuie să se 
vaccineze, este prea 
periculos pentru ei.

Persoanele în vârstă sau cu o stare 
de sănătate vulnerabilă sunt cele 
mai în pericol în ceea ce privește 
infecţia cu virusul SARS-CoV-2. 
Acestea sunt primele care trebuie 
protejate și vaccinate și au 
ponderea cea mai mare în grupul de 
infecţii severe și decese.

Persoanele cu alergii sunt 
monitorizate suplimentar după 
vaccinare pentru a se asigura 
intervenirea rapidă în cazul foarte 
rar de șoc ana�iactic, care apare 
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doar în primele momente după 
vaccinare. Este o procedură 
obișnuită pentru orice vaccin.
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