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La ce să mă aştept în următoarele zile? 
• Efectele secundare obişnuite includ durere, roşeaţă, umflătură la locul injecţiei, 

oboseală, dureri de cap, dureri musculare, frisoane, dureri ale articulaţiilor şi febră 
moderată.  

• Efectele secundare severe sunt rare. Contactaţi medicul dumneavoastră sau mergeţi la 
secţia de urgenţă a celui mai apropiat spital, dacă, la trei zile după vaccinare, apare una 
dintre reacţiile adverse următoare: urticarie, umflare a feţei şi gurii, dificultăţi de 
respiraţie, paloare accentuată şi ameţeală severă, febră mare (peste 40°C), convulsii şi 
crize, sau alte simptome severe (de exemplu "înţepături şi furnicături" sau amorţeală). 

• Vaccinul AstraZeneca/COVISHIELD este asociat cu un efect secundar foarte rar, 
cunoscut sub numele de  Trombocitopenie imunitară protrombotică indusă de vaccin 
(VIPIT). Solicitaţi imediat îngrijire medicală dacă, după vaccinare, aveţi una dintre 
simptomele următoare: dificultăţi de respiraţie, dureri în piept, umflare sau răcire a 
braţului sau piciorului, dureri abdominale persistente, dureri de cap severe sau agravate 
sau vedere înceţoşată, dacă apar multiple mici vânătăi, pete roşii sau purpurii sau băşici 
cu sânge sub piele.  

Mai trebuie să urmez măsurile sanitare anti-COVID-19? 
• Vaccinul este o modalitate suplimentară de a va proteja împotriva virusului COVID-19. 

După fiecare doză de vaccin anti-COVID-19, trebuie să continuaţi să respectaţi măsurile 
sanitare anti-COVID-19, cum ar fi purtarea măştii, distanţarea socială şi spălarea mâinilor. 

• Monitorizaţi simptomele de COVID-19 şi faceţi testul, dacă prezentaţi simptome. 

Când să mă prezint pentru a doua doză - rapel? 
• Aveţi nevoie de două doze de vaccin pentru a vă imuniza complet. Dacă aceasta este 

prima doză de vaccin, asiguraţi-vă că veţi primi şi a doua doză, conform indicaţiilor 
clinicii sau sistemului de programare. La a doua programare, aduceţi hârtia cu chitanţa 
de vaccinare care vi s-a dat astăzi. 
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