Cu toții avem întrebări despre vaccin
Vaccinurile împotriva COVID-19 sunt sigure?
Vaccinurile împotriva COVID-19 distribuite în Canada sunt sigure și eficiente. Acestea au fost aprobate de
comitetul de experți științifici și medici al Health Canada. Aceste vaccinuri au fost supuse acelorași
standarde de calitate și siguranță ca orice alt vaccin utilizat în Canada.
Canada și Quebec au un sistem foarte cuprinzător de monitorizare a vaccinurilor.
Cât de eficiente sunt vaccinurile împotriva COVID-19?
Toate vaccinurile împotriva COVID-19 sunt eficiente în proporție de peste 80% împotriva bolilor severe,
spitalizării și decesului. Dacă aveți nelămuriri cu privire la vaccinuri, discutați cu profesionistul din
domeniul sănătății care efectuează evaluarea la centrul de vaccinare. Atunci veți putea lua o decizie în
cunoștință de cauză.
De ce este importantă vaccinarea?
Vaccinurile împotriva COVID-19 previn bolile grave și riscurile de complicații. Principalul obiectiv al
vaccinării împotriva COVID-19 este reducerea spitalizărilor și a deceselor asociate cu COVID-19 pentru
persoanele cele mai expuse riscului. De asemenea, aceasta ar trebui să contribuie la menținerea
activităților de sănătate și de servicii sociale și să permită populației să revină la o viață normală cât mai
curând posibil.
Cine este în pericol?
Bătrânii sunt expuși unui risc mai mare de a dezvolta complicații și de a muri din cauza COVID-19.
Persoanele cu boli cronice, care au contact frecvent cu persoane infectate sau imunitate redusă sunt, de
asemenea, expuse riscului, dar vârsta rămâne principalul factor de risc.

Unde mă pot vaccina?
Vă puteți vaccina cu sau fără programare. Pentru a găsi locația cea mai apropiată de dvs. și datele
disponibile, vizitați Québec.ca/vaccinCOVID. Vaccinarea este gratuită. Vaccinările împotriva COVID-19 nu
sunt oferite în sectorul privat.
Ce se întâmplă dacă am probleme cu utilizarea internetului?
Dacă aveți probleme cu utilizarea internetului, solicitați ajutor de la familie sau prieteni. Dacă nu aveți
acces la internet, sunați la 1-877-644-4545 (număr gratuit).
Pot să primesc vaccinul chiar dacă nu am card de asigurări de sănătate?
Dacă nu sunteți rezident permanent și nu aveți un card de asigurări de sănătate, puteți primi în continuare
vaccinul împotriva COVID-19, deoarece aceasta este o măsură de sănătate publică pentru a-i proteja toată
populația rezidentă în Quebec. Indiferent de statutul dvs. de imigrant, puteți fi vaccinat. Aceste
informații sunt utilizate exclusiv pentru a stabili identitatea persoanelor din registrul de vaccinare.
Acestea nu sunt trimise autorităților sau utilizate în alte scopuri. Dacă nu aveți un card de asigurări de
sănătate, sunați la 1-877-644-4545 (număr gratuit).
De câte doze de vaccin împotriva COVID-19 am nevoie pentru a fi protejat?
Prima doză are nevoie de cel puțin 14 zile pentru a fi eficientă. A doua doză este necesară pentru a
reduce în continuare transmiterea și pentru a crește protecția pe care o oferă, precum și durata
protecției. A doua doză este eficientă după aproximativ o săptămână. La o săptămână după
administrarea celei de-a doua doze, veți beneficia de protecție adecvată. Pentru o mai bună protecție, a
doua doză trebuie administrată la cel puțin opt săptămâni după prima doză.
Pentru persoanele care au avut COVID-19 cu cel puțin 21 de zile înainte de vaccinare, este necesară o
singură doză de vaccin. Infecția declanșează răspunsul sistemului imunitar similar cu efectul primei doze
de vaccin. Astfel, doza de vaccin administrată unei persoane care a avut COVID-19 ar avea un efect de
rapel la fel cum ar avea o a doua doză pentru o persoană care nu a fost niciodată infectată. Rețineți că
nu este periculos ca unei persoane care a avut COVID-19 să i se administreze două doze de vaccin.
O a doua programare vi se va face la centrul de vaccinare pentru a doua doză.

Voi primi dovada vaccinării?
În Quebec, atunci când vă vaccinați, vi se dă o copie tipărită a dovezii de vaccinare. Acest lucru este valabil
pentru toate vaccinurile, inclusiv vaccinurile împotriva COVID-19. O dovadă digitală a vaccinării este, de
asemenea, disponibilă după ce ați fost vaccinat împotriva COVID-19. Această dovadă a vaccinării este un
fișier PDF pe care îl puteți descărca de pe computer sau de pe dispozitivul mobil. Chiar dacă aveți dovada
digitală a vaccinării, vă recomandăm insistent să păstrați copia tipărită a dovezii.
După vaccinarea împotriva COVID-19, puteți descărca, de asemenea, dovada digitală a vaccinării pe
portalul de self-service. Accesați https://covid19.quebec.ca/PreuveVaccinale. Odată intrat în portal, vi se
va cere să furnizați următoarele informații:
•
•
•
•
•

Numele și prenumele dvs.;
Data nașterii;
Data primului vaccin împotriva COVID-19;
Marca comercială a primului vaccin împotriva COVID-19;
Numărul asigurării dumneavoastră de sănătate.

Odată ce aceste informații au fost verificate, veți putea descărca dovada digitală a vaccinării, cu excepția
cazului în care apare un mesaj de eroare. În acest caz, nu veți putea descărca dovada de pe portal. Este
afișat un mesaj de eroare dacă:
•
•

Anumite informații pe care le-ați furnizat nu se potrivesc cu informațiile din Registrul de vaccinare
din Quebec sau din Registrul Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).
Părinții dvs. nu sunt înregistrați în RAMQ.

Se lucrează în prezent la punerea la dispoziția tuturor persoanelor vaccinate a dovezilor digitale ale
vaccinării.
Persoanele cu vârsta de 14 ani sau mai mică nu vor putea descărca dovada prin intermediul portalului.
În cazul în care copia digitală sau tipărită a dovezii de vaccinare conține erori, trebuie să le corectați.
Trebuie doar să faceți o programare online pe Clic Santé selectând serviciul Vaccin împotriva COVID-19 Serviciu pentru rezolvarea problemelor. Apoi trebuie să mergeți personal la un centru de vaccinare cu
cardul de asigurare de sănătate sau alt act de identitate.
Pentru informații suplimentare privind dovada vaccinării, vizitați:
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/progress-of-the-covid-19vaccination/proof-covid-19-vaccination

Rețineți: vaccinul reduce simptomele și previne complicațiile medicale asociate cu COVID-19.
Vaccinarea este cea mai bună formă de protecție.

