
 

Începând cu data de 18.01.2022, această scrisoare va fi disponibilă în mai multe limbi. 

https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-

19/materielcommunication-vaccination-covid/ 

 

 

Referitor la: scrisoare informativă cu privire la vaccinarea contra Covid-19 a copiilor cu vârsta între 

5 şi 11 ani 

Stimaţi părinţi/tutori, 

Dragă <nume copil>, 

 

Prin prezenta, vă informăm că, acum, este posibilă vaccinarea contra Covid-19 a copiilor cu vârsta între 

5 şi 11 ani. 

Această decizie a fost luată ca urmare a avizelor favorabile ale Consiliului Superior pe Probleme de 

Sănătate şi Comitetului Consultativ pentru Bioetică şi după aprobarea de către Agenţia Europeană a 

Medicamentelor. S-a dovedit ştiinţific că vaccinul pediatric Pfizer este sigur şi eficient pentru copii. Deja 

le este administrat acestora în mai multe ţări din lume.  

Care sunt principalele motive pentru a vă vaccina copilul? 

• Vaccinul vă protejează copilul contra bolii provocate de virusul Covid-19. Vaccinarea reduce riscul 

unei boli grave. Vaccinarea oferă mai multă protecţie contra variantelor noi, comparativ cu 

nevaccinarea. Imunitatea după vaccinare este, de asemenea, mai bună şi mai durabilă decât după 

infectarea cu virusul Covid-19. Acest avantaj individual este şi mai important pentru copiii care 

suferă de anumite boli sau comorbidităţi. De aceea se recomandă vaccinarea copiilor. 

  

• Vaccinarea reduce numărul de infecţii şi, astfel, al carantinărilor. Aceasta înseamnă că viaţa 

copiilor va fi mai puţin perturbată şi că aceştia vor putea continua să se joace, să practice sporturi 

şi să meargă la şcoală complet relaxaţi. Astfel, bunăstarea acestora este favorizată, ca şi 

posibilităţile lor de dezvoltare. 

 

• Vaccinarea este utilă pentru reducerea circulaţiei virusului în societate, în general. Copiii se 

contaminează cu uşurinţă. Riscul de contaminare la copii este, la ora actuală, de peste două ori 

mai mare decât cel al populaţiei în ansamblu. Vaccinarea contribuie la imunizarea „de turmă” şi 

protejează persoanele cele mai vulnerabile. De ex., este extrem de utilă dacă locuiţi împreună cu 

o persoană în vârstă sau cu una care are probleme de sănătate, în cazul în care copilul dvs. rămâne 

deseori la bunici sau dacă dvs. călătoriţi mult. 

Unde se pot găsi mai multe informaţii despre vaccinul contra Covid-19 pentru copii?  

• Dacă aveţi întrebări, vă invităm să contactaţi medicul de familie, pediatrul sau farmacistul. În 

cazul în care nu aveţi medic de familie, puteţi suna la numărul 1710. Acesta este un număr 



special destinat locuitorilor din Bruxelles care nu au medic de familie şi care doresc să obţină 

o părere medicală. 

• De asemenea, există mai multe site-uri web care propun informaţii de încredere, utile şi 

practice cu privire la vaccinare: www.coronavirus.brussels- www.vaccination-info.be - 

www.info-coronavirus.be/fr/vaccination - www.jemevaccine.be.  

Aceste site-uri sunt de preferat faţă de reţelele de socializare, în cadrul cărora circulă multe 

informaţii sau zvonuri false.  

• În rest, puteţi găsi mai multe informaţii cu privire la vaccin şi la eventualele sale efecte 

secundare pe site-ul web al Agenţiei Federale a Medicamentelor şi Produselor de Sănătate: 

https://www.afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/covid_19  

Vaccinarea este gratuită?  

Da, vaccinarea contra Covid-19 este complet gratuită. 

Câte doze va trebui să primească copilul meu?  

Copiii cu vârsta de 5–11 ani primesc două doze de vaccin pediatric Pfizer, la interval de 21 zile. Vaccinul 

a fost adaptat pentru copii. A doua doză de vaccin este foarte importantă, deoarece, în stadiul actual 

al cunoaşterii ştiinţifice, copilul dvs. nu va fi protejat decât cu două doze. 

Există contraindicaţii? 

Sunt foarte puţine contraindicaţii pentru vaccinarea împotriva Covid-19. 

În cazul în care, ca urmare a vaccinării precedente sau în alte situaţii, a apărut o reacţie alergică gravă, 

care a necesitat ajutor medical de urgenţă, acest fapt trebuie adus la cunoştinţa medicului curant, 

pentru a verifica dacă se recomandă vaccinarea. 

Există efecte nedorite? 

La copiii cu vârsta de 5–11 ani, efectele nedorite cele mai frecvente după vaccinare sunt similare celor 

observate la vârste de 12 ani sau peste. Poate fi vorba de durere, umflătură sau roşeaţă la nivelul 

punctului injecţiei, precum şi de oboseală, dureri de cap, musculare sau frisoane. Aceste eventuale 

efecte secundare sunt, în general, uşoare sau moderate şi se atenuează la câteva zile după vaccinare. 

La nivel mondial, se efectuează şi se vor efectua în continuare studii pentru evaluarea vaccinării unor 

populaţii mari de copii cu vârsta de 5–11 ani. În decembrie 2021 fuseseră administrate deja peste 4 

milioane de doze. Până în prezent, la copiii cu vârsta de 5–11 ani nu a fost raportat niciun efect nedorit 

grav. 

 

Consimţământul şi însoţirea de către părinţi sau de către un tutore sunt obligatorii pentru vaccinarea 

copiilor cu vârsta de 5–11 ani? 

Da, consimţământul părinţilor sau al tutorelui, precum şi însoţirea de către un părinte sau tutore sunt 

obligatorii. 

În cazul custodiei comune, puneţi-vă de acord cu celălalt părinte/tutore, pentru a lua împreună o 

decizie. 

La sosirea la centrul de vaccinare, va fi necesar consimţământul verbal al părintelui/tutorelui care 

însoţeşte copilul. 

Ce să-i spun copilului meu despre vaccinarea contra Covid-19?  

http://www.coronavirus.brussels/
http://www.vaccination-info.be/
http://www.info-coronavirus.be/fr/vaccination
http://www.jemevaccine.be/
https://www.afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/covid_19


Se recomandă ca, în prealabil, să staţi de vorbă în linişte cu copilul dvs. Vaccinul nu trebuie să devină 

un motiv de neîncredere sau conflict. 

Acest link permite accesarea câtorva instrumente pentru a sta de vorbă cu copilul dvs. despre 

vaccinarea contra Covid-19: https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-

communication-vaccination-covid-19/materiel-de-communication-vaccination-vacci4kids/ 

 

Unde pot să-mi vaccinez copilul?  

Locurile de vaccinare din regiunea Bruxelles-Capitale sunt adaptate pentru copii. Întotdeauna va fi 

prezent un medic, pentru a răspunde la întrebările privind vaccinarea copiilor. 

Puteţi să vă vaccinaţi copilul în următoarele locuri:  

• Centrele de vaccinare Pacheco, Albert (Forest), Uccle, Molenbeek, Neder-Over-Heembeek 

(Spitalul Militar), Woluwe-Saint-Pierre (Joli-Bois) şi Anderlecht (RSCA). 

• În cazul în care copilul dvs. suferă de o anumită boală sau comorbiditate, se recomandă 
contactarea pediatrului sau a medicului său curant. 

Veți găsi mai multe informații despre locurile de vaccinare pentru copii la acest link:  

https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/ 

De asemenea, puteţi suna la centrul nostru de apeluri, la numărul 02/214.19.19, pentru toate 
întrebările cu privire la vaccinare.  

Este necesară o programare? 
 
Dacă doriţi să evitaţi un timp de aşteptare prea mare la centrul de vaccinare, se recomandă efectuarea 
unei programări.  
 

• Vă puteți programa prin intermediul platformei de programări online bru-vax.brussels. În acest 
caz, trebuie să introduceţi codul NISS (= numărul de înregistrare naţională) sau numărul BIS al 
copilului.  

• De asemenea, puteți suna la centrul nostru de apeluri, la 02/214.19.19.  

După ce aţi efectuat programarea, veţi primi o confirmare. 
 
Informaţii practice: 

• persoana (părinte/tutore) care răspunde de copil şi acesta trebuie să aibă asupra lor cardul de 
identitate, precum şi prezenta scrisoare sau confirmarea programării. Pentru copiii care nu au 
încă un card de identitate belgian (sau un kids-ID), puteţi prezenta, de asemenea, un paşaport 
belgian, o vinietă de la casa de asigurări sociale, pe numele copilului, sau cardul său ISI+. 
Verificaţi cu atenţie durata de valabilitate a acestor documente.  

• Rezervați-vă timp suficient. Luați în calcul și un interval de 15–30 minute pentru monitorizarea 
necesară după vaccinare.  

• Purtați masca pentru gură şi nas.  

• Copilul dvs. trebuie să fie îmbrăcat comod. Vaccinul îi va fi administrat în partea de sus a 
brațului. 

• Nu veniți dacă dvs. sau copilul sunteți bolnav (temperatură peste 38 °C). În această situație, 
amânați programarea. La fel, dacă dvs. sau copilul dvs. sunteţi în carantină, amânaţi 
programarea până la sfârşitul perioadei de carantină.  

https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-19/materiel-de-communication-vaccination-vacci4kids/
https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-19/materiel-de-communication-vaccination-vacci4kids/
https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/


Pentru amânarea unei programări: intraţi pe bru-vax.brussels sau sunaţi la numărul 02/214 19 
19. 

 

Vă mulţumim pentru că aţi luat la cunoştinţă şi ţineţi cont de aceste informaţii. 

Cu stimă, 

Nathalie Noël        

Funcţionar Coordonator – Serviciile Colegiului Reunit – Comisia Comunitară Comună  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datele dvs. cu caracter personal au fost utilizate exclusiv de către autoritățile competente și de persoanele responsabile de  prezenta 
invitație la vaccinare, conform Decretului regal din 24 decembrie 2020 privind înregistrarea și prelucrarea datelor referitoare la vaccinarea 
împotriva Covid-19.  

Comisia Comunitară Comună – Rue Belliard 71, boite 1 – 1040 Bruxelles  

Transport gratuit către centrul unde aveți programată vaccinarea 

Vă puteți prezenta gratuit la centrul de vaccinare cu tramvaiul, metroul sau autobuzul, prin 
amabilitatea STIB. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate, este suficient să indicați acest 
lucru atunci când faceți programarea prin intermediul Bru-vax sau al centrului de apeluri. 

De asemenea, vă rugăm să vă informați și la autoritățile din localitatea dvs. Unele localităţi oferă 
transport gratuit către centrul de vaccinare. 

În plus, casele de asigurări sociale oferă şi servicii de transport pentru persoanele cu mobilitate 
redusă. Consultați site-ul web al casei de asigurări sociale din zona dvs., pentru mai multe informații 
despre acest subiect. 

 

 

 
 

Vaccinarea reprezintă un instrument important în lupta împotriva Covid-19. Persoanele vaccinate 
riscă mult mai puţin să fie infectate cu Covid-19 sau să fie spitalizate din cauza unor forme grave de 
Covid-19. 
Datorită apariţiei noii variante OMICRON, se recomandă să vă vaccinaţi. De asemenea, este 
esenţial să respectaţi MĂSURILE SANITARE şi să urmaţi REGULILE ÎN MATERIE DE DEPISTARE şi 
MONITORIZARE A CAZURILOR DE COVID-19. Mai multe informaţii despre acest subiect găsiţi 
lacoronavirus.brussels.  

 

https://coronavirus.brussels/

