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10 MITURI DESPRE VACCINAREA 
 ANTI-COVID - 19 

 
 
Mit 1: Vaccinul împotriva COVID-19 a fost dezvoltat rapid, fără a fi testat, astfel încât informațiile privind 
eficacitatea și siguranța acestuia nu pot fi de încredere. 
Testările au inclus zeci de mii de persoane și au arătat că toate vaccinurile împotriva COVID-19 autorizate și 
folosite în prezent - au o eficacitate de peste 90% și nu au fost raportate efecte secundare severe decât 
extrem de rar.  
 
Mit 2: Vaccinul ARNm îmi va altera ADN-ul. 
Vaccinul ARNm nu interacționează și nu modifică ADN-ul celulelor din organism. ARNm din vaccinul împotriva 
COVID-19 ajunge în citoplasma (mediul din interiorul celulei) și nu intră în nucleul celulei unde se găsește ADN-
ul.După câteva zile ARNm din vaccin  se distruge. 
 
 Mit 3: Vaccinul foloseste o versiune vie de coronavirus.  
Nici unul dintre vaccinurile folosite spre vaccinare nu folosește virus viu. Asta înseamnă că vaccinarea nu va 
cauza boala COVID-19.  
 
Mit 4: Vaccinul împotriva COVID-19 a fost dezvoltat ca o modalitate de a controla populația generală, prin 
introducerea unui microcip de urmărire.  
Microcipul nu a fost implementat în procesul de dezvoltare, testare și distribuție a vaccinurilor împotriva COVID-
19.Deci, vaccinul nu conține nici un microcip. 
 
Mit 5: Dacă am avut COVID-19 și m-am vindecat, nu mai trebuie să mă vaccinez.  
Imunitatea naturală, prin boală, nu durează mult timp. De aceea, se recomandă să te vaccinezi, chiar dacă ai 
făcut boala. Totuși, poți amăna vaccinarea 90 de zile. De asemenea, persoanele care sunt în carantină sau care au 
simptome de COVID-19, nu ar trebui să se vaccineze în acest moment.  
 
Mit 6: Dacă rata de supraviețuire după COVID-19 este atât de mare, de ce mai trebuie să mă vaccinez? 
Majoritate oamenilor  fac forme ușoare saumoderate de boală. Însă, sunt unele persoane ce dezvoltă complicații 
grave ce pot să ducă la deces.De asemenea, pot exista efecte pe termen lung caresă afecteze iremediabil: 
plămânii, inima sau creerul. Boala se poțe transmite persoanelor care au un risc crescut de a face forme severe. 
Vaccinarea este o modalitate importantă de protecție a persoanelor vulnerabile.  
 
Mit 7: Vaccinul împotriva COVID-19 îmi va afecta fertilitatea. 
Vaccinul impotriva COVID-19 nu afectează fertilitatea. În schimb, boala COVID-19, aparută în sarcină poate avea 
un impact negativ asupra sarcinii și sănătății mamei.  
 
Mit 8: Pacienții în vârstă cu o stare de sănătate alterată nu trebuie să se vaccineze. 
Ei pot face forme severe de boală care să necesite spitalizare, pot chiar să ajungă la terapie intensivă, să rămână 
cu sechele sau să moară.Se recomandă vaccinarea mai ales în cazul lor.  
 
Mit 9: Dacă mă vaccinez, voi avea reacții adverse serioase, mult mai grave decât dacă aș face boala. 
Până în prezent, în țara noastră s-au îmbolnăvit peste 1 milion de oameni, au murit peste 25000 de oameni și s-au 
vaccinat peste 1900000 de oameni. Dintre persoanele vaccinate doar 3,5 la 1000 au avut reacții secundare, 
majoaritatea au fost ușoare: sensibilitate la locul injectarii, oboseală, durere de cap, dureri musculare, frisoane, 
dureri articulare și febră. Acestea au apărut după 1-2 zile de la vaccinare și au trecut în 1-2 zile.  
 
Mit 10: Vaccinul nu protejează împotriva noilor variante de SARS-CoV-2, așa încât nu merită să măvaccinez. 
Este normal ca virusurile să sufere mutații. Se consideră că vaccinurile folosite acum protejează împotriva 
acestora. Dacă virusul va continuă să sufere mutații semnificative, eficacitatea vaccinului ar putea să scadă. Pentru 
a preveni acest lucru este important ca un număr tot mai mare din populație să se vaccineze. 
                                                             Se distribuie gratuit 


