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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 sunt foarte
importante pentru combaterea pandemiei de Covid-19. Vaccinurile completează celelalte măsuri, cum sunt regulile
de igienă și de comportament. Vaccinurile protejează împotriva bolilor, în special împotriva evoluției severe ale
bolilor. Cu cât sunt vaccinate mai multe persoane în Elveția, cu atât scade necesitatea impunerii altor măsuri.
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 bolii
Covid-19, în special împotriva formelor severe ale acestei boli.
Spre deosebire de persoanele nevaccinate, persoanele
vaccinate necesită mult mai rar spitalizare din cauza Covid-19.
Vaccinurile folosite în Elveția sunt sigure și oferă protecție
eficientă împotriva bolii Covid-19. În Elveția aprobarea și
recomandarea unui vaccin este permisă, dacă beneficiile
depășesc în mod clar riscurile. Informațiile colectate până în
prezent indică în mod clar această situație și în cazul
vaccinurilor anti-Covid-19.
Evitarea consecințelor îmbolnăvirii cu Covid-19
Infectarea cu coronavirus poate fi urmată de probleme de
sănătate pe termen lung (Covid lung), precum dificultăți de
respirație sau epuizare în cazul desfășurării de activități
solicitante. O astfel de situație poate surveni și la 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 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 antiCovid-19 facilitează obținerea unei protecții eficiente și pe
termen lung într-o manieră controlată, fără riscurile asociate
infectării cu coronavirus. Conform stadiului actual al cercetărilor
efectuate vaccinul oferă protecție împotriva bolii pentru o
perioadă minimă de douăsprezece luni. În prezent nu sunt
dovezi conform cărora protecția conferită împotriva formelor
grave scade în cazul majorității după expirarea intervalului
menționat. În cazul persoanelor infectate deja cu coronavirus
este recomandată administrarea unei doze de vaccin în termen
de trei luni de la data stabilirii infectării, dacă este posibil. Astfel,
aceste persoane sunt protejate împotriva reinfectării, pentru o
perioadă mai lungă de timp.

Asistență din partea specialiștilor în sănătate
Personalul din domeniul sanitar și sistemul de sănătate sunt
temporar suprasolicitați din cauza pandemiei. Vaccinurile
conferă protecție; astfel persoanele vaccinate nu necesită
tratamente împotriva formelor severe de Covid-19. 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
Vaccinarea implică și reducerea semnificativă a riscului de
infectare și a riscului de a infecta alte persoane. Deși vaccinul
nu previne complet transmiterea, totuși facilitează protejarea
persoanelor deosebit de vulnerabile. Astfel de persoane sunt,
de exemplu, persoanele cu sistem imunitar slăbit, în cazul
cărora vaccinurile nu prezintă grad înalt de eficiență.
Persoanele vaccinate protejează și persoanele care nu pot fi
vaccinate din motive medicale, precum și copiii care încă nu pot
fi vaccinați. Cu cât numărul persoanelor vaccinate este mai
mare, cu atât mai puține peroane vor fi infectate cu Covid-19,
ceea ce va cauza reducerea gradului de răspândire a bolii.
Întărirea sănătății psihice
Răspândirea coronavirusului în această pandemie a cauzat
reducerea contactelor interumane. Astfel, apare riscul afectării
bunăstării 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.
Combaterea efectelor pandemiei
Scăderea numărului persoanelor infectate cu Covid-19
facilitează reluarea vieții cotidiene obișnuite și revenirea la
normalitate. Vaccinurile constituie cea mai eficientă metodă de
combatere a pandemiei și împreună cu aplicarea regulilor de
igienă și de comportament facilitează și revenirea la
normalitate. Cu cât crește numărul persoanelor vaccinate în
Elveția, cu atât scade necesitatea impunerii altor măsuri. 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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