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A guide for adults Un ghid pentru adulți 
This leaflet explains about 
the COVID-19 vaccine and who is 
eligible. 

Acest pliant explică despre vaccinul 
împotriva COVID-19 și persoanele 
eligibile. 
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What is COVID-19 or coronavirus? Ce este COVID-19 sau coronavirus? 
  
COVID-19 is caused by a new 
coronavirus, known as SARS-CoV-2. It  
was first  identified in late 2019. It is 
very infectious and can lead to severe 
respiratory disease. 

COVID-19 este cauzat de un nou 
coronavirus cunoscut sub numele de 
SARS-CoV-2. Acesta a fost prima dată 
identificat la finalul anului 2019. Este 
foarte infecțios și poate conduce la o 
afecțiune respiratorie gravă.  

Many people who are infected may not 
have any symptoms or only have mild 
symptoms. These commonly start with 
cough, fever, headache and loss of 
taste or smell. 

Multe persoane care sunt infectate este 
posibil să nu prezinte niciun simptom 
sau să aibă doar simptome ușoare. 
Acestea de obicei încep cu o tuse, 
febră, durere de cap și o pierdere a 
simțului de gust sau miros. 

Some people will feel very tired, have 
aching muscles, sore throat, diarrhoea 
and vomiting, fever and confusion. A 

Unele persoane se vor simți foarte 
obosite, vor avea dureri musculare, le 
va durea în gât, vor avea diaree și 



small number of people then go on to 
have severe disease which may require 
hospitalisation or admission to intensive 
care. 

vărsături, febră și confuzie. Un număr 
redus de persoane vor suferi apoi de o 
afecțiune severă care poate necesita 
internare la spital sau pe o secție de 
terapie intensivă. 

Overall fewer than 1 in 100 people who 
are infected will die from COVID-19, but 
in those over 75 years of age this rises 
to 1 in 10. 

Per ansamblu, mai puțin de 1 din 100 
de persoane infectate vor deceda din 
cauza COVID-19 dar pentru cei peste 
vârsta de 75 de ani, acest procent 
crește la 1 din 10.  

There is no cure for COVID-19 although 
some newly tested treatments do help 
to reduce the risk of complications. 

Nu există vindecare pentru COVID-19 
deși unele dintre tratamentele nou 
testate ajută la reducerea riscului de 
apariție a complicațiilor. 

  
About the types of vaccine Despre tipurile de vaccin  
  
In Northern Ireland, there are three 
types of COVID-19 vaccine currently 
approved. 
Other types of vaccine are expected to 
be approved during 2021. 

În Irlanda de Nord există trei tipuri de 
vaccin împotriva COVID-19 în prezent 
aprobate. Se așteaptă ca alte tipuri de 
vaccinuri să fie aprobate în timpul anului 
2021.   

  
Who should have the COVID-19 
vaccine? 

Cui ar trebui să i se administreze 
vaccinul împotriva COVID-19? 

  
The Joint Committee on Vaccination 
and Immunisation (JCVI), an 
independent expert group, has 
recommended that these vaccines are 
offered first to those at highest risk of 
catching the infection and of suffering 
serious complications if they catch the 
infection. 
This includes older  adults,  frontline  
health and social care workers, care 
home residents and staff, and those 
with certain health conditions. When 
more vaccine becomes available, the 
vaccines will be offered to other people 
at risk as soon as possible. 

Comitetul pentru vaccinare și imunizare 
(JCVI), un grup independent de experți, 
a recomandat ca aceste vaccinuri să fie 
oferite mai întâi celor cu risc sporit de 
contractare a infecției și de a suferi din 
cauza complicațiilor grave dacă 
contractează infecția. Aici includem 
adulții în vârstă, cadrele din domeniul 
medical și de asistență socială, 
rezidenții din azilele de îngrijire și 
personalul acestora precum și cei cu 
anumite comorbidități. De îndată ce mai 
multe provizii de vaccin sunt disponibile, 
aceste vaccinuri vor fi oferite cât de 
curând posibil și altor persoane în 
situație de risc.  

  
Am I at increased risk from COVID-19 
infection? 

Sunt în situație de risc ridicat de 
infectare cu COVID-19? 

  
Coronavirus can affect anyone. If you 
are an older adult and have a long-term 
health condition, COVID-19 can be very 

Coronavirus poate afecta pe oricine. 
Dacă sunteți un adult vârstnic și suferiți 
de o afecțiune medicală de termen lung, 



serious and in some cases fatal. COVID-19 poate fi foarte grav și în 
unele cazuri chiar fatal. 

You should have the COVID-19 vaccine 
if you are: 

Ar trebui să vi se administreze vaccinul 
împotriva COVID-19 dacă: 

• an adult living or working in a 
care home for the elderly 

• sunteți un adult care locuiește 
sau lucrează într-un azil pentru 
vârstnici 

• a frontline health and social care 
worker 

• sunteți cadru medical sau de 
asistență socială din primele linii.  

• clinically  extremely  vulnerable 
(shielding) 

• sunteți extrem de vulnerabil(ă) 
(în izolare) 

• a carer working in domiciliary 
care looking after older adults 

• îngrijitor (îngrijitoare) în îngrijire 
la domiciliu și aveți grijă de adulți 
în vârstă 

• aged 65 years and over • aveți 65 de ani și peste 
• a younger adult with a long-term 
clinical condition (see next page) 

• sunteți un adult mai tânăr cu o 
afecțiune clinică pe termen lung 
(a se vedea următoarea pagină) 

  
The vaccine will also be offered to 
adults with conditions such as: 

Vaccinul va fi oferit de asemenea 
adulților cu afecțiuni precum: 

• a blood cancer (such as 
leukaemia, lymphoma or myeloma) 

• cancer de sânge (precum 
leucemie, limfom sau mielom)  

• diabetes • diabet 
• dementia • demență 
• a heart problem • problemă cardiacă 
• a chest complaint or breathing 
difficulties, including bronchitis, 
emphysema or severe asthma 

• dificultăți de respirație sau 
afecțiune toracică, inclusiv 
bronșită, emfizem sau astm 
sever  

• a kidney disease • afecțiune a rinichilor 
• a liver disease • afecțiune a ficatului 
• lowered immunity due to disease 
or treatment (such as HIV infection, 
steroid medication, chemotherapy or 
radiotherapy) 

• imunitate redusă din cauza unei 
afecțiuni sau a unui tratament 
(precum infectare cu HIV, 
medicamentație cu steroizi, 
chimioterapie sau radioterapie)  

• rheumatoid arthritis, lupus or 
psoriasis 

• artrită reumatoidă, lupus sau 
psoriază  

• having had an organ transplant • vi s-a transplantat un organ 
• having had a stroke or a transient 
ischaemic attack (TIA) 

• ați suferit un accident vascular 
cerebral sau un atac ischemic 
tranzitor (AIT) 

• a neurological or muscle wasting 
condition 

• afecțiune debilitantă neurologică 
sau musculară 

• a severe or profound learning 
disability 

• dizabilitate severă sau profundă 
de învățare 

• a problem with your spleen, eg • problemă cu splina, spre 



sickle cell disease, or having had your 
spleen removed 

exemplu anemie cu celule 
falciforme sau vi s-a scos splina 

• being seriously overweight (BMI 
of 40 and above) 

• sunteți supraponderal (ă) (Index 
de masă corporală de 40 sau mai 
mare) 

• severe mental illness. • tulburări mentale severe  
All people who are in the clinically 
extremely vulnerable (shielding) group 
will  be eligible for a COVID-19 vaccine. 
Whether you are offered the vaccine 
may depend on the severity 
of your condition. Your GP can advise 
on whether you are eligible. 

Toți cei care se află în grupul de 
persoane extrem de vulnerabile din 
punct de vedere clinic (în izolare) vor fi 
eligibili pentru vaccinul împotriva 
COVID-19. Oferirea vaccinului va 
depinde de severitatea condiției dvs. 
Medicul dvs. de familie vă poate sfătui 
cu privire la eligibilitatea dvs.  

  
Who cannot have the vaccine? Cui nu i se poate administra vaccinul? 
  
The vaccines do not contain living 
organisms, and so are safe for people 
with disorders 
of the immune system. These people 
may not respond so well to the vaccine. 
A very small number of people who are 
at risk of COVID-19 cannot have the 
vaccine – this includes people who have 
severe allergies to a component in the 
vaccine. 
Women of childbearing age, those who 
are pregnant, planning a pregnancy or 
breastfeeding should read the detailed 
information on 
www.nidirect.gov.uk/covid-vaccine 

Vaccinurile nu conțin organisme vii și 
așadar sunt sigure pentru persoanele 
cu afecțiuni ale sistemului imunitar. 
Aceste persoane este posibil să nu 
răspundă bine la vaccin. Un număr 
foarte redus de persoane aflate în 
situație de risc de COVID-19 nu pot 
primi vaccinul – acestea includ 
persoanele care au alergii severe la un 
component al vaccinului. 
Femeile de vârstă fertilă, cele care sunt 
însărcinate, cele care plănuiesc o 
sarcină sau cele care alăptează trebuie 
să citească informațiile detaliate de pe 
www.nidirect.gov.uk/covid-vaccine 

  
Will the vaccine protect me? Mă va proteja vaccinul? 
  
The COVID-19 vaccination will reduce 
the chance of you suffering from 
COVID-19 disease. It may take a few 
weeks for your body to build up 
protection from the vaccine. 

Vaccinarea împotriva COVID-19 va 
reduce șansa a suferi din cauza 
afecțiunii COVID-19. S-ar putea să 
dureze câteva săptămâni până când 
corpul dvs. va fi protejat de vaccin. 
 

The vaccine has been shown to be 
effective and no safety concerns were 
seen in studies of more than 20,000 
people. 

S-a demonstrat că vaccinul este eficient 
și nu s-au iscat îngrijorări cu privire la 
siguranță în cadrul studiilor asupra a 
mai mult de 20.000 de persoane.  

Like all medicines, no vaccine is 
completely effective  – some people 
may still get COVID-19 despite having 
a vaccination, but this should be less 

Asemenea tuturor medicamentelor, 
niciun vaccin nu este complet eficient – 
unele persoane pot încă contracta 
COVID-19 în ciuda vaccinării dar ar 

http://www.nidirect.gov.uk/covid-vaccine


severe. trebui ca severitatea infecției să fie mult 
redusă. 

  
Will the vaccine have side effects? Vaccinul va avea efecte secundare? 
  
Like all medicines, vaccines can cause 
side effects. Most of these are mild and 
short- term, and not everyone gets 
them. Even if you do have symptoms 
after the first dose, you still need to 
have the second dose. Although you 
should get good protection from the first 
dose, having the second dose will give  
you the best protection against the 
virus. 

Asemenea tuturor medicamentelor, 
vaccinurile pot cauza efecte secundare. 
Marea majoritate a acestora sunt 
ușoare și de scurtă durată și nu toate 
persoanele suferă din cauza lor. Chiar 
dacă prezentați simptome după prima 
doză, totuși trebuie să vi se 
administreze și a doua doză. Deși este 
posibil să fiți oarecum protejat(ă) după 
prima doză, a doua doză vă va oferi cea 
mai bună protecție împotriva virusului. 

Very common side effects include: Efectele secundare foarte obișnuite 
includ: 

• having a painful, heavy feeling 
and tenderness in the arm where you 
had your injection. This tends to be 
worst around 1-2 days after the vaccine 

• o senzație de durere, apăsare pe 
brațul unde vi s-a făcut injecția. 
Aceasta se poate simți cel mai 
rău la o zi – două după vaccin 

• feeling tired • oboseală 
• headache • durere de cap 
• general aches, or mild flu like 
symptoms 

• dureri generale sau simptome 
ușoare asemănătoare gripei 

Although feeling feverish is not 
uncommon for two to three days,  a  
high  temperature is unusual and may 
indicate you have COVID-19 or another 
infection. You can rest 
and take the normal dose of 
paracetamol (follow the advice in the 
packaging) to help you feel better. 

Deși o stare febrilă nu este neobișnuită 
în primele două sau trei zile, de obicei 
nu apare o temperatură ridicată și 
aceasta poate indica că suferiți de 
COVID-19 sau altă infecție. Odihniți-vă 
și luați o doză obișnuită de paracetamol 
(urmați sfaturile de pe ambalaj) pentru a 
vă ajuta să vă simțiți mai bine.  

Symptoms following vaccination 
normally last less than a week. If your 
symptoms seem to get worse or if you 
are concerned, call NHS 111. 

Aceste simptome de obicei durează mai 
puțin de o săptămână. Dacă 
simptomele dvs. nu se îmbunătățesc 
sau dacă sunteți îngrijorat(ă), sunați la 
Serviciul național de sănătate (NHS) la 
nr. 111.  

If you do seek advice from a doctor or 
nurse, make sure you tell them about 
your vaccination (show them the 
vaccination record card if possible) so 
that they can assess you properly. 

Dacă aveți nevoie de sfaturi de la un 
doctor sau un asistent medical, 
asigurați-vă că le spuneți despre 
vaccinare (arătați-le carnetul de 
vaccinare) pentru a vă putea consulta 
corespunzător.  

You can also report suspected side 
effects to vaccines and medicines 
through the Yellow Card scheme. See 

Puteți raporta orice efecte secundare 
suspectate ale vaccinurilor și 
medicamentelor prin intermediul Yellow 



page 11. Card Scheme (Schema cartonașului 
galben). A se vedea pagina 11. 

If you are currently in the clinically 
extremely vulnerable group, please 
continue to follow the government 
guidance. 

Dacă în prezent vă aflați într-un grup 
extrem de vulnerabil din punct de 
vedere clinic, vă rugăm să continuați să 
urmați îndrumările guvernamentale. 

  
I have had my flu vaccine, 
do I need the COVID-19 vaccine as 
well? 

Dacă mi s-a administrat vaccinul anti-
gripal, am nevoie și de vaccinul 
împotriva COVID-19? 

  
The flu vaccine does not protect you 
from COVID-19. As you are eligible for 
both vaccines you should have them 
both, but normally separated by at least 
a week. 

Vaccinul anti-gripal nu vă protejează 
împotriva COVID-19. Întrucât sunteți 
eligbil(ă) pentru ambele vaccinuri, ar 
trebui să vi se administreze ambele, dar 
în general la un interval de cel puțin o 
săptămână. 

  
Can I catch COVID-19 from the 
vaccine? 

Pot contracta COVID-19 din vaccin? 

  
You cannot catch COVID-19 from the 
vaccine but it is possible to have caught 
COVID-19 and not realise you have the 
symptoms until after your vaccination 
appointment. 

Nu puteți contracta COVID-19 din 
vaccin dar este posibil să fi contractat 
COVID-19 și să nu vă dați seama că 
aveți simptome decât după 
programarea de vaccinare. 

The most important symptoms of 
COVID-19 are recent onset of any of 
the following: 

Cele mai importante simptome COVID-
19 sunt debuturi recente de: 

• a new continuous cough • tuse nouă, continuă 
• a high temperature • temperatură ridicată 
• a loss of, or change in your 
normal sense of taste or smell 

• pierdere, modificarea a simțului 
dvs. obișnuit de gust sau miros 

If you have the symptoms above, stay 
at home and arrange to have a test. 

Dacă prezentați oricare dintre 
simptomele de mai sus, stați acasă și 
aranjați să vi se facă un test.  

If you need more information on 
symptoms visit www.nidirect.gov.uk/ 
articles/coronavirus-covid-19-overview- 
and-advice 

Dacă aveți nevoie de mai multe 
informații despre simptome, vizitați 
www.nidirect.gov.uk/ 
articles/coronavirus-covid-19-overview- 
and-advice 

  
What do I do next? Care este următorul pas? 
  
After you have had the first dose you 
need to plan to attend your second 
appointment. You should have a record 
card with your next appointment written 
on it for a date between 3 and 12 weeks 

După ce vi s-a administrat prima doză, 
plănuiți să vă prezentați la a doua 
programare. Ar trebui să aveți data 
următoarei programări notată un 
cartonaș, pentru cândva între 3 și 12 



after the first. săptămâni de la data primei programări.  
Although the first dose will give you 
good protection, you need the second 
dose to get longer lasting protection 

Deși prima doză vă va oferi o protecție 
bună, aveți nevoie de a doua doză 
pentru a fi protejat(ă) pe termen lung.  

  
Keep your card safe and make sure you 
keep your next appointment to get your 
second dose 

Păstrați cartonașul în siguranță și 
asigurați-vă că vă prezentați la 
următoarea programare pentru a doua 
doză. 

  
What should I do if I am not well when it 
is my next appointment? 

Ce ar trebui să fac dacă nu mă simt 
bine când am următoarea programare? 

  
If you are unwell, it is better to wait until 
you have recovered to have your 
vaccine, but you should try to have it as 
soon as possible. You should not attend 
a vaccine appointment if you are self-
isolating, waiting for a COVID-19 test or 
unsure if you are fit and well. 

Dacă nu vă simțiți bine, este mai bine 
să așteptați până vă reveniți pentru a vi 
se administra vaccinul dar ar trebui să 
încercați să vi se administreze cât de 
curând posibil. Să nu vă prezentați la 
programarea de vaccinare dacă vă 
auto-izolați, dacă așteptați să vi se facă 
un test COVID-19 sau nu sunteți 
sigur(ă) dacă sunteți bine 
sănătos(sănătoasă). 

  
Can I give COVID-19 to anyone, after I 
have had the vaccine? 

Pot transmite COVID-19 altor persoane 
după ce mi s-a administrat vaccinul? 

  
The vaccine cannot give you COVID-19 
infection, and two doses will reduce 
your chance of becoming seriously ill. 
We do not yet know whether it will stop 
you from catching and passing on the 
virus. So, it is important to follow the 
guidance in your local area to protect 
those around you. 

Vaccinul nu vă poate infecta cu COVID-
19 și un tratament cu două doze va 
reduce șansa de a vă îmbolnăvi grav. 
Noi nu știm încă dacă va preveni 
contractarea sau transmiterea virusului 
dar ne așteptăm să reducă riscul. 
Așadar, este încă important să urmați 
îndrumările din zona dvs. pentru a-i 
proteja pe cei din jur. 

To protect yourself and your family, 
friends and colleagues you still need to: 

Pentru a vă proteja pe dvs., familia, 
prietenii și colegii, trebuie totuși: 

• practise social distancing • să practicați distanțarea socială 
• wear a face covering • să purtați o mască 
• wash your hands carefully and 
frequently 

• să vă spălați pe mâini cu atenție 
și frecvent  

• follow the current guidance 
www.nidirect.gov.uk/coronavirus 

• să urmați îndrumările actuale de 
pe pagina 
www.nidirect.gov.uk/coronavirus 

Please read the product information 
leaflet for more details on your vaccine, 
including possible side effects, by 
searching Coronavirus Yellow Card. 

Vă rugăm să citiți prospectul de 
informare al produsului pentru mai 
multe detalii despre vaccinul dvs., 
inclusiv posibilele efecte secundare, 



You can also report suspected side 
effects on the same website or by 
downloading the Yellow Card app. 
coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk 

prin căutarea pe internet a Coronavirus 
Yellow Card (Cartonașul Galben privind 
Coronavirus). 
Puteți de asemenea raporta orice efecte 
secundare suspectate pe aceeași 
pagină de internet sau prin descărcarea 
aplicației Yellow Card. 
coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk 

  
Remember Rețineți 
  
COVID-19 is spread through droplets 
breathed out from the nose or mouth, 
particularly when speaking or coughing. 
It can also be picked up by touching 
your eyes, nose and mouth after contact 
with contaminated objects and surfaces. 

COVID-19 se răspândește prin stropi 
expirați pe nas sau gură, mai ales 
atunci când se vorbește sau se tușește. 
Se poate de asemenea contracta prin 
atingerea ochilor, nasului sau gurii după 
contactul cu obiecte sau suprafețe 
contaminate. 

Vaccination, helping to protect those 
most vulnerable. 

Vaccinarea ajută la protejarea celor mai 
vulnerabile persoane. 

  
If you need more information on 
the COVID-19 vaccination please visit: 
www.nidirect.gov.uk/covid-vaccine 

Dacă aveți nevoie de mai multe 
informații despre vaccinarea împotriva 
COVID-19, vă rugăm să vizitați: 
www.nidirect.gov.uk/covid-vaccine 

  
 


