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Bruxelles, 25 februarie 2022  

Stimate (prenume și nume de familie)  

 

Aveți îndoieli cu privire la vaccinare?  

Ați decis să nu vă vaccinați?  

 

În calitate de administrație sanitară a Regiunii Capitalei Bruxelles și de organism responsabil cu lupta 

împotriva pandemiei de coronavirus, Comisia comunitară comună își propune să vă împărtășească 

câteva informații și sfaturi importante: 

Aveți îndoieli cu privire la vaccinare? 

În contextul în care în mass-media circulă atât de multe informații, inclusiv multe știri false, înțelegem 

că există persoane care au dificultăți în a lua o decizie privind vaccinarea împotriva Covid-19. Din acest 

motiv, am dori să vă împărtășim cele mai recente date științifice și dorim să vă ajutăm să luați o decizie. 

De la 1 martie, va fi disponibil un nou tip de vaccin. Acest vaccin a fost dezvoltat folosind tehnica 

convențională folosită în trecut pentru alte vaccinuri.  

Acest nou vaccin, Nuvaxovid al companiei Novavax, a fost aprobat de Agenția Europeană pentru 

Medicamente la 20 decembrie 2021 ca vaccin împotriva Covid-19 în Europa pentru persoane cu vârsta 

peste 18 ani. 

Novavax este un vaccin de subunitate proteică. Ce înseamnă acest lucru? 

Este un vaccin care nu conține particule virale complete, ci doar una sau mai multe proteine purificate 

sau semipurificate, din care au fost eliminate toate celelalte componente ale virusului. Acesta conține 

doar particule mici care imită proteina Spike a coronavirusului, împotriva căreia organismul produce 

anticorpi. 

 

Cu toate că a fost stabilit din punct de vedere științific că vaccinurile care utilizează tehnica ARNm 

sunt absolut sigure și eficiente, Novavax poate fi o alternativă pentru cei care au îndoieli. 
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Este posibil ca acest nou vaccin, Novavax, să vă fie mai cunoscut, întrucât a fost dezvoltat folosind 

tehnica tradițională. Folosind aceeași tehnică tradițională, au fost dezvoltate vaccinurile împotriva 

hepatitei B, tusei convulsive, pneumocococului, encefalitei japoneze, rabiei și câteva vaccinuri 

împotriva virusului influenza (gripă). 

 

Acest tip de vaccin împotriva Covid-19 nu a fost disponibil până acum, întrucât dezvoltarea sa durează 

mai mult decât cea a vaccinurilor cu ARNm, cum ar fi vaccinurile Pfizer și Moderna. 

Persoanele care nu au putut fi vaccinate până acum din cauza unei alergii la vaccinurile disponibile 

anterior și persoanele cu vârsta de peste 50 de ani vor avea prioritate și se vor putea vaccina cu acest 

nou vaccin Novavax. 

 

Noi informații științifice 

Din punct de vedere științific, este incontestabil faptul că acest coronavirus vă poate îmbolnăvi grav pe 

termen scurt și pe termen lung (Covid lung) și că persoanele nevaccinate, persoanele vulnerabile și 

persoanele cu afecțiuni nefavorabile subiacente (persoane care suferă de obezitate, diabet, afecțiuni 

cardiace, vasculare, pulmonare și renale, ...) sunt cele mai susceptibile de a fi afectate de consecințele 

grave ale bolii. 

În prezent, virusul circulă mai puțin și măsurile de sănătate pot fi relaxate progresiv. Acest lucru este 

posibil datorită riscului redus de contaminare pentru majoritatea populației care a fost vaccinată. 

Vaccinarea este, prin urmare, baza acestei libertăți regăsite. În continuare, va trebui să rămâneți 

vigilenți, mai ales dacă nu sunteți vaccinat, dacă sunteți o persoană vulnerabilă sau dacă intrați în 

contact cu persoane vulnerabile. 

În prezent, din ce în ce mai puține persoane sunt testate cu un test PCR, ceea ce face posibil ca virusul 

să nu fie depistat. În plus, va trebui să fim în continuare precauți, deoarece nu poate fi exclusă apariția 

unor noi variante în viitorul apropiat. Prin urmare, este important ca rata de vaccinare să fie cât mai 

mare posibil și ca toată lumea să fie protejată cât mai mult posibil. În acest fel, ne vom maximiza 

șansele de a evita un nou apogeu al infecțiilor și o presiune excesivă asupra sistemului de sănătate. 

În prezent, 61,9% din populația totală a lumii a primit deja cel puțin o doză de vaccin împotriva Covid-

19. Mai bine de 10,4 miliarde de doze au fost deja administrate persoanelor cu vârsta de 5 ani sau mai 

mult din întreaga lume. Prin urmare, există în prezent suficiente dovezi științifice pentru a afirma că 

toate vaccinurile împotriva virusului Covid-19 aprobate anterior sunt sigure și eficiente. Efectele 

secundare ale vaccinării raportate până în prezent sunt neglijabile în comparație cu problemele de 

sănătate pe care le-ar putea cauza coronavirusul. Beneficiul vaccinării este mai mare decât potențialul 

risc. Vaccinarea este în continuare recomandată din punct de vedere științific. 

Dacă, în ciuda acestor informații, aveți în continuare îndoieli, vă sfătuim să consultați un profesionist 

din domeniul sănătății pentru a vă ajuta să luați o decizie. Discutați cu persoane în care ați avea 

încredere în ceea ce privește sănătatea dumneavoastră, cum ar fi medicul de familie sau farmacistul. 

Dacă nu aveți medic, puteți apela și numărul de telefon gratuit 1710. 

 

Doriți să fiți vaccinat? 
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Vaccinul Novavax este disponibil începând cu 1 martie. Acest nou vaccin este disponibil doar în 

următoarele 4 centre de vaccinare: Anderlecht, Molenbeek, Pacheco sau Forest. 

Din cauza stocului limitat al acestui vaccin, vă sfătuim să nu așteptați prea mult dacă doriți să 

beneficiați de acest vaccin. 

Vaccinarea este posibilă fără programare (cu excepția Spitalului Militar Regina Astrid). 

Dacă doriți, puteți oricând să vă faceți o programare prin intermediul platformei Bru-Vax sau sunând 

la centrul de asistență la numărul 02/214.19.19, deschis de luni până vineri, între orele 9.00 și 17.30, 

iar sâmbătă și duminică între orele 10.00 și 17.30. 

Puteți găsi orele de funcționare ale centrelor de vaccinare site-ul: 

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

Informații mai fiabile despre coronavirus pot fi găsite pe următoarele site-uri web 

www.coronavirus.brussels - www.jemevaccine.be - http://www.info-coronavirus.be/fr/ 

 

• Vaccinarea este gratuită și voluntară.  

• Puteți folosi gratuit transportul public pentru a vă deplasa la și de la programarea pentru vaccinare. 

Puteți indica acest lucru atunci când vă faceți programarea. 

• În prezent, puteți găsi cu ușurință un centru de vaccinare în apropierea dumneavoastră. Cu toate 

acestea, trebuie să țineți cont de faptul că numărul de puncte de vaccinare va scădea în viitorul 

apropiat. 

 

Ați decis să nu vă vaccinați în ciuda faptului că vaccinarea este recomandată din punct de 

vedere științific? 

În acest caz, vă recomandăm cu tărie următoarele: 

 

• Continuați să respectați măsurile de igienă .Virusul continuă să circule și riscul de infectare 

rămâne în țara noastră. De asemenea, fiți atenți la informațiile despre posibila apariție a unor noi 

variante (mai virulente). 

 

• Este important pentru toată lumea, dar și mai mult pentru dumneavoastră, să aveți un stil de 

viață cât mai sănătos. Consecințele grave ale Covid-19 pot afecta, de asemenea, persoanele tinere, 

puternice și sănătoase, deși din experiență a reieșit că persoanele cu obezitate sau cu alte afecțiuni 

subiacente adverse sunt mai susceptibile de a dezvolta forme grave ale bolii. Mâncați sănătos, 

faceți exerciții fizice în mod regulat, evitați excesul de greutate și adresați-vă imediat medicului 

dumneavoastră dacă vă simțiți rău. 

 

• De asemenea, nu uitați că atunci când călătoriți în străinătate, trebuie să cunoașteți măsurile de 

sănătate din țara pe care o vizitați. Multe țări impun restricții pentru persoanele nevaccinate. Aflați 

mai multe înainte de a vă planifica călătoria. 

Sperăm că informațiile din acest document vă vor ajuta să luați o decizie. 

Toate cele bune,  
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Nathalie Noël        
Ofițer responsabil 
Servicii colegiale reunite - Comisia Comunitară Mixtă 

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal au fost utilizate de autoritățile competente și de administratorii acestei invitații la vaccinare 
numai în cadrul Decretului regal din 24 decembrie 2020 privind înregistrarea și prelucrarea datelor referitoare la vaccinarea împotriva 
COVID-19. 
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