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SINDICATUL DVS. DOREȘTE SĂ FIȚI PROTEJAȚI

Ultimul an a fost unul cum nu am mai cunoscut până acum. 
COVID‑19 a devastat familii și comunități, dar sindicatul dvs., 
Unite, a lucrat neobosit să vă protejeze și să vă ofere sprijin 
de‑a lungul acestei crize de sănătate și economice.

Totodată, membrii Unite au servit în mod eroic această țară, 

muncind în tot acest timp să aibă grijă de cei bolnavi, să aducă 

alimente pe rafturi și să facă posibil ca lucrătorii esențiali să 

ajungă la locurile lor de muncă în siguranță.

Membrii Unite sunt, de asemenea, implicați în producția, 
distribuția și administrarea vaccinurilor salvatoare de vieți, 
care ne oferă în acest moment o punte către o lume mai bună.

Sacrificiile pe care le-am făcut cu toții și îngrozitoarea pierdere 

de vieți omenești pe care a suferit-o populația țării ne vor urmări 

mulți ani de acum încolo. Însă, datorită programului de vaccinare, 

există o lumină reală la orizont, speranța întemeiată că vom putea 

curând să-i revedem pe cei dragi nouă și să ne continuăm viețile, 

în siguranță.

Tuturor ne este dor de prieteni, de familii, de ieșitul în oraș și 

de revederile unii cu alții, dar calea prin care putem reveni la toate 

acestea este cea care nu ne face să renunțăm la siguranță.
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SUCCES

Mulțumită minților strălucite ale unor oameni de știință, sprijinite 

de sume imense de bani destinate cercetării și de munca fără răgaz 

a unor oameni excepționali, vaccinurile au fost studiate, testate 

și produse cu succes în timp record.

Un efort îndelung a fost depus pentru a crea modelul unui astfel 

de vaccin, cu mulți ani înainte de prezenta pandemie. Vaccinurile 

COVID-19 sunt deosebit de sigure și vă vor proteja, pe dvs., familiile 

și prietenii dvs. În cazul în care totuși contractați virusul, simptomele 

vor fi mai blânde și veți fi feriți de formele foarte grave ale bolii.

Milioane de persoane din Regatul Unit au fost deja vaccinate, 
în siguranță și cu succes.

Procentul de administrare a vaccinului trebuie să fie ridicat 

pentru a putea proteja pe deplin comunitățile noastre și pentru 

a ne putea oferi o cale de ieșire din pandemie.

Sindicatul dvs., Unite, vă încurajează să vă vaccinați atunci 

când vi se oferă șansa – și facem acest lucru deoarece credem 

în aceste produse și credem și că merită să acționăm pentru 

ca să fiți protejați.

Dorim ca dvs. și familiile dvs. să fiți în siguranță.  
Prin urmare, vă rugăm să vă vaccinați.

Dar dacă aveți îndoieli, sperăm ca aceste informații să vi le risipească.



CUM AM OBȚINUT ATÂT DE RAPID 
VACCINURILE COVID-19

Crearea unui vaccin care are aceleași protocoale de siguranță ca și 
orice alt vaccin și care este extrem de eficace împotriva COVID‑19 
a fost finalizată în 10 luni. Numeroși membri ai Unite s‑au aflat 
în prima linie a dezvoltării, fabricării și administrării vaccinului.

Este o realizare remarcabilă, posibilă doar datorită inteligenței 
științifice, sprijinită de sume imense de bani destinate dezvoltării, 
precum și de dăruirea și munca fără odihnă a unor oameni.

În plus, oamenii de știință s-au putut mișca rapid deoarece vaccinul 

COVID-19 se bazează pe cunoștințe acumulate anterior și cercetări 

precum următoarele:

• După epidemia de Ebola (2014–2016), 

reacția a fost lentă și multe persoane 

și-au pierdut viața. În cursul analizelor care 

au urmat, s-a creat o strategie de urgență 

în vederea producerii foarte rapide a unui 

vaccin, pentru a putea combate astfel 

o boală ivită de nicăieri.

• Oamenii de știință lucrează de ani buni 

la un prototip de vaccin destinat tocmai 

acestei eventualități. Ei au luat acest 

prototip de vaccin și l-au recompus, de această dată cu menirea 

de a combate virusul COVID-19. Ca urmare a experiențelor 

anterioare cu alți coronaviruși, SARS (2002) și MERS (2012), 

oamenii de știință cunoșteau comportamentul probabil al 

acestui nou coronavirus. Cunoșteau că are o „proteină spike”, 

cea care permite virusului să pătrundă în celulele corpului 

nostru. Ei creaseră anterior un vaccin pentru MERS, care 

permitea sistemelor noastre imunitare să atace acea „spike”, 

iar acest lucru a stat la baza vaccinului pentru COVID-19.

• Codul genetic al COVID-19 a fost identificat la puțin timp de 

la începerea pandemiei. Prin combinarea acestui cod cu ceea 

ce cunoșteau până atunci, oamenii de știință din întreaga lume 

au fost capabili să „instruiască” prototipul de vaccin să lupte 

cu „proteina spike” a lui COVID-19.

Toate aceste lucruri au permis oamenilor de știință să conceapă, 
să execute și să fabrice foarte rapid un vaccin pentru COVID‑19.
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PROCESUL DE VERIFICARE A SIGURANȚEI 
VACCINULUI ESTE UNUL STRICT

Autoritatea independentă de reglementare a vaccinurilor din Regatul 

Unit, MHRA, poate aproba un vaccin numai după verificări riguroase 

ale siguranței proceselor de dezvoltare și de producție, incluzând 

mai multe etape de testare. Vaccinul COVID‑19 a parcurs toate 
etapele de testare, conform strategiei de urgență (dezvoltată după 

epidemia de Ebola) pentru producerea rapidă, dar fără compromisuri, 

a unui vaccin. Acest lucru s-a putut realiza pentru că:

• un număr uriaș de voluntari și-au exprimat interesul online, 

în doar câteva ore de la anunțul, difuzat prin mass-media și 

rețelele sociale, că se recrutează participanți la testele clinice;

• nu au existat amânări procedurale între fazele de testare, 

amânări dictate, în alte situații, de nevoia ca oamenii de știință 

să scrie rapoarte și să procure alte fonduri;

• toată lumea a dat prioritate procesului și l-a făcut să se miște 

rapid. Acest lucru a fost posibil deoarece au fost puse la dispoziție 

fonduri uriașe, s-a angajat personal suplimentar, s-au înființat mai 

multe unități de testare a vaccinului, s-a implementat colectarea 

electronică de date, iar comitetele de supraveghere au dat 

prioritate analizei acestora;

• autoritatea de reglementare a vaccinurilor a efectuat fără 

întrerupere analize de siguranță, grăbind procesul.

Datorită acestei colaborări, timpii au putut fi scurtați fără 
compromisuri și fără abateri de la siguranță.
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VACCINUL COVID-19, LA FEL DE REGULAT 
CA ȘI VACCINUL ANTIGRIPAL

Vaccinurile sunt concepute să prevină bolile. Când primiți prima 

doză de vaccin, organismul dvs. reacționează și declanșează 

producția naturală de anticorpi care produc imunitate la virus.

Prima doză de vaccin oferă, într-o oarecare măsură, protecție, 

iar administrarea celei de-a doua doze vă întărește sistemul 

imunitar, dându-i capacitatea de a combate virusul.

După ce vi s-a administrat injecția cu vaccin, veți mai fi vulnerabil(ă) 

timp de câteva săptămâni, până când vaccinul își va face pe deplin 

efectul, iar organismul dvs. va fi produs mai mulți anticorpi. 

Acesta este motivul pentru care vi se recomandă să fiți prudenți 

chiar și după administrarea vaccinului, în special între cele două 

doze de vaccin.

În prezent nu se cunoaște în ce măsură vaccinarea va preveni 

transmisia, prin urmare, ca măsură de precauție și pentru a-i 

proteja pe ceilalți, care nu au primit încă vaccinul, distanțarea 

socială, spălatul regulat al mâinilor și purtarea măștilor faciale 

vor rămâne importante.
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COMUNITĂȚILE VULNERABILE

Se depun eforturi semnificative pentru a ajunge 

la comunitățile vulnerabile, unde opțiunea pentru vaccin 

este mai scăzută decât se spera.

COVID-19 i-a lovit din greu pe cei săraci, izolați și vulnerabili. 

Însă acestea sunt, în aceeași măsură, comunități unde 

administrarea vaccinului trebuie să crească.

Membrii Unite pot contribui la sensibilizarea acestor 

comunități, răspândind informația că vaccinul este 

cel mai bun mod de a oferi protecție în fața acestei 

boli îngrozitoare.

EFECTE ADVERSE DES ÎNTÂLNITE

Printre efectele adverse foarte des întâlnite ale vaccinului 

COVID-19 se numără durerile de cap, durerea la locul 

injecției, frisoanele și durerile musculare. Acestea sunt 

semne ale unui sistem imunitar care intră în acțiune și, 

conform recomandării NHS, pot fi tratate cu analgezice 

de uz cotidian. Pentru mai multe informații:  

www.nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/coronavirus-

vaccination/coronavirus-vaccine/

Cum cere procedura standard în cazul tuturor produselor 

farmaceutice, autoritățile de reglementare continuă să 

monitorizeze siguranța vaccinurilor autorizate în fiecare zi.
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EFICACITATEA VACCINULUI

Vaccinarea vă poate proteja pe dvs. și familiile dvs., dar înseamnă 

și că persoanele care iau virusul vor avea o formă mai ușoară 

de boală. Acest lucru îi protejează pe cei mai vulnerabili și reduce 

supraîncărcarea NHS.
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Este foarte important să 

rețineți care sunt faptele, 

nu ceea ce spun diverse persoane 

în rețelele sociale.

Dorim să lucrăm într-un loc de muncă sigur și unicul 

mod în care puteți face acest lucru în acest moment 

este prin vaccinare.

În calitate de reprezentant Unite, aș dori să vă rog pe 

toți să vă vaccinați… este singurul mod prin care ne putem 

întoarce la ceva care să semene cu o viață normală. Înțeleg 

că există o anumită reticență, dar cu toții trebuie să avem 

siguranță. Vă rog din toată inima, vaccinați-vă.

Experiența mea cu vaccinul însuși a fost foarte bună… 

am avut efecte secundare, este adevărat… am luat niște 

paracetamol și nu am mai avut nimic.

Laura. Angajată a NHS. Reprezentantă a sindicatului 
Unite, anterior bolnavă de COVID‑19
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VACCINURILE S-AR PUTEA SĂ FACĂ PERMANENT 
PARTE DIN VIAȚA NOASTRĂ

Virusurile suferă mutații prin natura lor. Scopul oricărui virus este 

să se răspândească și să infecteze cât mai multe gazde (persoane) 

cu putință. Un virus lucrează din greu să se perfecționeze în ceea 

ce face – să transmită și să infecteze.

Regatul Unit este capabil să colecteze variantele noi și să le evalueze 

rapid. Pe măsură ce virusul se modifică, probabil că și noi va trebui 

să adaptăm vaccinurile.

Vaccinarea va face parte din viața noastră o perioadă mai lungă 

de timp. Este foarte probabil că va trebui să ne revaccinăm în viitor, 

în special persoanele care au risc crescut, tot așa cum ne facem 

vaccinul antigripal anual.

Eu mi-am făcut vaccinul 

în speranța că va da și altora 

încredere să profite de oferta 

de a se vaccina. Este important 

să vă protejați și să-i protejați pe ceilalți. Eu și partenera 

mea am făcut vaccinul. Credeți-ne, vaccinul este sigur 

și sănătos.

Mohammad Taj, 68 de ani.  
Fost șofer de autobuz, Yorkshire
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DATE PRIVIND VACCINUL

• Vaccinul nu vă poate da COVID-19.

• Vaccinurile COVID-19 autorizate nu conțin produse 

de origine animală, nici ou.

• Vaccinul nu vă modifică ADN-ul, nici nu conține vreun 

microcip sau vreun marcaj.

• Nu există dovezi că vaccinul COVID-19 nu este sigur 

dacă sunteți însărcinată. Dacă sunteți însărcinată, 

consultați un cadru medical înainte de a vă vaccina.

• Vi se poate administra vaccinul COVID-19 dacă alăptați.

• Nu trebuie să evitați o sarcină după ce v-ați vaccinat.

• Nu trebuie să plătiți pentru a vă vaccina.

• Vaccinurile sunt foarte sigure.

Sunt foarte puține persoanele cărora nu li se poate 

administra vaccinul contra coronavirusului. Și anume, 

nu trebuie să vi se facă vaccinul contra coronavirusului 

dacă este confirmat că ați avut o reacție anafilactică la:

• Oricare dintre ingredientele vaccinului.

• O doză anterioară de vaccin.

Dacă aveți îngrijorări, vorbiți cu medicul de familie.

FIȚI VIGILENȚI FAȚĂ DE ÎNȘELĂTORII

Unii indivizi lipsiți de scrupule contactează diverse persoane 

prin mesaje text sau telefon și le cer să confirme că doresc 

să se vaccineze. Le cer apoi să apese o tastă sau să introducă 

detaliile plății sau datele bancare. Apăsarea tastei vă va 

încărca cu o anumită sumă factura telefonică. Aceasta este 

o înșelătorie cunoscută.

NHS nu vă va cere NICIODATĂ să confirmați că doriți 

vaccinul prin apăsarea unei taste sau prin trimiterea unui 

mesaj text și nici să vă dați datele financiare. Nu trebuie 
să plătiți pentru a vă vaccina.
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HAIDEȚI SĂ NE PROTEJĂM UNII PE ALȚII

Vaccinul COVID-19 ne va oferi tuturor protecție, cu condiția ca noi 

toți să ne aducem contribuția la protecția proprie și a celor din jur.

Pentru a-i proteja pe cei tineri, pe cei de vârstă activă și pe membrii 

mai în vârstă ai comunităților noastre, pentru a putea merge înainte, 

pentru a putea reconstrui și pentru a ne putea întâlni din nou unii 

cu alții în siguranță, vă rugăm să vă alăturați milioanelor de persoane 

vaccinate și să optați și dvs. pentru vaccin.

Un procent ridicat de vaccinări 

ne permite să ne putem vizita din 

nou prietenii, familia și rudele, 

să-i vedem și să-i îmbrățișăm 

pe cei care locuiesc aproape 

sau departe de noi, precum 

și să putem redescoperi ideea 

de siguranță la locul de muncă.

Aveți încredere că sindicatul 
dvs. lucrează pentru siguranța 
dvs. Unite vă recomandă să vă 
vaccinați, dvs. și familiei dvs.
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PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII
Accesați site-ul NHS pentru informații suplimentare din sursă sigură:  

www.nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine
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