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VACCINUL ANTI-COVID-19

Vaccinarea cu doza de rapel cu un vaccin ARNm (ARN mesager)
(Pfizer/BioNTech, Moderna)
Vaccinurile ARNm oferă protecție eficientă împotriva îmbolnăvirii grave și spitalizării din cauza COVID-19. Studiile
efectuate au arătat faptul că în cazul persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani imunitatea conferită de vaccin poate
scade în timp. În cazul acestor persoane administrarea dozei de rapel este recomandată la 6 luni de la data administrării
ultimului vaccin anti-Covid-19. Până în prezent, în cazul persoanelor cu vârsta sub 65 de ani nu a fost observată nicio
scădere a imunității conferită de vaccin împotriva bolilor grave. Totuși, trebuie menționat faptul, că protecția împotriva
îmbolnăvirii ușoare și împotriva virusului transmis scade în timp în cazul tuturor persoanelor. Astfel, administrarea dozei
de rapel este recomandată în cazul tuturor persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 și 64 ani.
Care este scopul dozei de rapel?
Doza de rapel reamintește sistemul imunitar de existența agentului
patogen. Imunitatea maximă conferită de vaccin este restabilită și
prelungită.
Când este recomandată administrarea dozei de rapel?
În scopul beneficierii de o protecție cât mai bună împotriva
îmbolnăvirii cu Covid-19 în formă severă și cu spitalizare
administrarea dozei de rapel este recomandată tuturor persoanelor
care au împlinit vârsta de 65 de ani.
În special:
 persoanelor care au împlinit vârsta de 75 de ani;
 persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, care suferă de
boli cronice și sunt expuse la risc maxim 1 în cazul îmbolnăvirii
cu Covid-19, în formă gravă;
 rezidenților și persoanelor din cămine de bătrâni, din aziluri de
bătrâni și din centrele de îngrijire de zi a persoanelor în vârstă.
În cazul persoanelor care nu au împlinit vârsta de 65 de ani doza
de rapel poate contribui la creșterea protecției împotriva infecțiilor și
a îmbolnăvirii în formă ușoară, împotriva consecințelor acestora (de
exemplu, efectele pe termen lung ale Covid-19, incapacitate de
muncă), precum și la reducerea temporară a vitezei de răspândire
a virusului. Astfel, doza de rapel este recomandată și tuturor
persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 și 64 de ani.
În special:
 persoanelor sub vârsta de 64 de ani, care suferă de boli cronice
și care sunt foarte expuse riscului maxim1 de contactare a
virusului Covid-19 în formă gravă.
 rezidenților și persoanelor cu vârsta sub 65 de ani din căminele
de bătrâni, din azilurile de bătrâni și din centrele de zi pentru
persoane vârstnice.
 personalului sanitar cu contact direct cu pacienții și personalului
de deservire a persoanelor cu risc special.
Administrarea dozei de rapel este recomandată și în cazul femeilor
însărcinate, însă doar începând cu trimestrul 2 de sarcină și
femelilor care alăptează.
Când trebuie administrată doza de rapel?
Doza de rapel poate fi administrată cel mai devreme la 6 luni de la
data imunizării de bază complete 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 infectarea cu coronavirus a fost confirmată după o
imunizare de bază completă cu un vaccin ARNm, sunt aplicabile
următoarele:
 în cazul în care infectarea are loc în interval de 6 luni de la
imunizarea de bază este recomandată administrarea dozei
rapel, după șase luni de la infectare.
 în cazul în care infectarea a survenit într-un interval mai lung de
6 luni de la imunizarea de bază, administrarea unui nou vaccin
nu este necesară.
Ce vaccin și ce doză este administrat(ă) se folosește pentru
administrarea rapelului?
În principiu, pentru administrarea dozei de rapel trebuie folosit
același vaccin, ca pentru vaccinarea de bază. În cazul în care acest
vaccin n este disponibil, poate fi folosit un alt vaccin pe bază de
ARNm. În cazul în care pentru imunizarea de bază au fost utilizate
vaccinuri pe bază de ARNm diferite, doza de rapel poate fi
administrată cu oricare dintre cele două vaccinuri.
La fel ca în cazul imunizării de bază, în cazul persoanelor sub 30
de ani este recomandat, ca doza de rapel să fie efectuată cu
vaccinul Pfizer/BioNTech.
În cazul vaccinurilor Pfizer/BioNTech pentru administrarea dozei de
rapel trebuie administrată aceeași doză, ca pentru vaccinarea de
bază. În cazul vaccinului Moderna doza de rapel se realizează cu
jumătate din doză.
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.bagcoronavirus.ch/kantone), unde aveți posibilitatea de a vă înregistra
și de a solicita vaccinarea. Sau adresați-vă medicului sau
farmacistului dvs.
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”.
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Tabelul 2, pagina 11 privind recomandarea vaccinelor ARNm:
Definiții ale bolilor în cazul persoanelor cu boli cronice și expuse la risc
maxim (în limba română)
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