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Vaccinarea cu doza de rapel cu un vaccin ARNm (ARN mesager)
(Pfizer/BioNTech, Moderna)
Vaccinurile ARNm oferă protecție bună împotriva spitalizării din cauza COVID-19. Această imunizare de bază. scade repede
în cazul variantelor de virus actuale. Astfel, administrarea dozei de rapel este recomandată în cazul tuturor persoanelor
care au împlinit vârsta de 12 ani.
Care este scopul dozei de rapel?
Doza de rapel reamintește sistemul imunitar de existența
agentului patogen. Imunitatea conferită de vaccin împotriva
îmbolnăvirii grave este restabilită din nou și este prelungită.
Informații importante: în cazul variantelor de virus actuale
vaccinurile oferă protecție slabă și de scurtă durată împotriva
infectării și a îmbolnăvirii ușoare. Infectarea este posibilă și
după administrarea vaccinurilor împotriva Covid-19.

astfel de efecte secundare au fost mai frecvente în cazul
vaccinurilor Moderna, decât în cazul vaccinurilor
Pfizer/BioNTech. acesta este un efect secundar forte rar și
poate fi tratat cu eficiență. Astfel de efecte survin și după
infectarea cu coronavirus. În cazul ambelor vaccinuri pe bază
de ARN-mesager sunt valabile următoarele: și în cazul
persoanelor care nu au împlinit vârsta de 30 de ani avantajele
sunt semnificativ mai mari, decât posibilele riscuri.

Când este recomandată administrarea dozei de rapel?
Administrarea dozei de rapel este recomandată în cazul tuturor
persoanelor care au împlinit vârsta de 12 ani.
recomandarea menționată este valabilă în special în cazul
persoanelor cu risc mare de infectare cu coronavirus; astfel de
persoane sunt:
 Persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani
 persoanelor care au împlinit vârsta de 16 de ani;
persoanelor, care suferă de boli cronice;
 femeile însărcinate

Unde pot solicita vaccinarea?
Administrarea vaccinurilor constituie responsabilitatea
cantoanelor. Pentru mai multe informații accesați pagina
web/folosiți linia telefonică pentru informații a cantonului dvs.
(www.foph-coronavirus.ch/cantons), unde aveți posibilitatea de
a vă înregistra și de a solicita vaccinarea. Sau adresați-vă
medicului sau farmacistului dvs.

Când trebuie administrată doza de rapel?
Administrarea dozei de rapel este recomandată în termen de 4
luni de la data imunizării cu schema bază completă cu un
vaccin ARNm. Imunizarea de bază completă apare după
 administrarea a două doze de vaccin ARNm; sau
 după o infecție confirmată cu coronavirus + o doză de vaccin
ARNm la un interval de cel puțin 4 săptămâni (indiferent de
ordinea de administrare).
În cazul în care v-ați imunizat cu schema de bază împotriva
infectării cu coronavirus, recomandăm și vaccinarea cu doza
de rapel. Studiile recente arată faptul că infectarea infectarea ți
vindecarea nu conferă protecție suficientă împotriva
îmbolnăvirii în formă gravă. După patru săptămâni de la
infectare aveți posibilitatea de a solicita vaccinarea (cu luarea
în considerare a intervalului minim de 4 luni de la administrarea
ultimului vaccin anti-Covid 19.
Ce vaccin se folosește pentru administrarea dozei de
rapel?
În prezent sun disponibile două vaccinuri de tip ARN-mesager
și poate fi oricare dintre aceste vaccinuri.
În cazul persoanelor care nu au împlinit vârsta de 30 de ani
sunt disponibile următoarele:
În cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 – 30 de ani
este recomandat, ca doza de rapel să fie efectuată cu vaccinul
Pfizer/BioNTech. recomandăm acest fapt deoarece au fost
câteva cazuri în care la scurt timp de la administrarea
vaccinului au apărut inflamații la nivelul musculaturii inimii sau
a pericardului.

În cazul căror persoane este recomandată administrarea
celei de-a doua doze de rapel (după administrarea primei
doze de rapel)?
Administrarea celei de-a doua doze de rapel este recomandată
tuturor persoanelor, care au împlinit vârsta de 80 de ani.
Administrarea celei de-a doua doze de rapel este recomandată
și persoanelor cu sistem imunitar slăbit (din cauza bolilor sau a
medicamentelor) – vă rugăm adresați-vă medicului dvs..
A doua doză de rapel poate fi administrată la 4 luni de la ultima
administrare de vaccin. Astfel este restabilită puterea
sistemului imunitar împotriva bolilor grave, cel puțin pentru o
anumită perioadă de timp.
după administrarea ultimului vaccin v-ați infectat cu
coronavirus? Deoarece eficiența sistemului imunitar împotriva
bolilor grave nu a crescut semnificativ în urma acestei infectări,
recomandăm administrarea celei de-a doze de rapel.
Administrarea celei de-a doua doză de rapel este posibilă după
4 săptămâni de la infectare (cu luarea în considerare a
intervalului minim de 4 luni de la administrarea ultimului vaccin
anti-Covid 19).
Restul informațiilor privind doza de rapel sunt identice cu
informațiile privind imunizarea de bază și pot fi consultate
pe fișa „Informații generale privind vaccinarea anti-Covid
19 cu un vaccin ARNm”.

www.foph-coronavirus.ch/vaccination

