
Î.	 Sunt	bolile	care	pot	fi	prevenite	prin	vaccinare	
dăunătoare?

R.  Bolile care pot fi prevenite prin vaccinare pot fi foarte 
dăunătoare pentru copii. De exemplu, rujeola poate 
provoca pneumonie, umflarea creierului sau deces. 

Î.		 Vaccinurile	sunt	sigure?
R.  Vaccinurile sunt testate cu atenție pentru a se asigura că 

sunt sigure.

Î.		 Vaccinurile	au	efecte	secundare	grave?
R.  Cele mai multe efecte secundare de la vaccinuri sunt 

ușoare, cum ar fi un braț inflamat. Mulți oameni nu au 
efecte secundare de loc.

Î.	 Este	“imunitatea	naturală”	de	la	obtinerea	bolii	mai	
bună	decât	primirea	vaccinului?

R.  Dezvoltați “imunitate naturală” dacă supraviețuiți unei 
boli care vă poate pune viața în pericol. Vaccinarea 
pentru a preveni o boală care pune viața în pericol este 
mult mai sigură.

Î.	 Sunt	vaccinurile	mixte	prea	mult	pentru	sistemul	
imunitar	pentru	a	face	față?

R.  Cantitatea de bacterii sau virus dintr-un vaccin este 
mult mai mică decât milioanele de germeni bebelușii și 
copiii îi contactează în fiecare zi. Sistemul imunitar este 
capabil să susțină germenii zilnici și vaccinurile mixte.

Î.	 Dacă	copilul	meu	are	alergie,	poate	primi	vaccinări?
R.  Copiii cu alergii pot primi vaccinurile lor la practica GP, 

cu excepția cazului în care au avut anafilaxie la un vaccin 
anterior. Dacă sunteți îngrijorat de alergiile copilului 
dumneavoastră și de vaccinări, vorbeți cu asistenta 
practică, vizitatorul de sănătate sau cu GP-ul.

Î.		 De	ce	copilul	meu	are	nevoie	de	vaccinuri	dacă	alte	
persoane din comunitate sunt imune (imunitatea 
turmei)?

R.  Dacă nu ne vaccinăm toți copiii, bolile vor continua să 
se răspândească. Singura modalitate de a vă proteja 
copilul este să-l vaccinați.

Î.		 Vaccinurile	le	dau	copiilor	autism?
R.  Multe studii au arătat că nu există nici o asociere între 

vaccinul MMR și autism.

Î.	 Vaccinurile	conțin	ingrediente	dăunătoare?
R.  Vaccinurile sunt alcătuite în cea mai mare parte din 

apă și bacterii sau virus. Toate celelalte ingrediente 
sunt în cantități foarte mici. Vaccinurile nu conțin 
mercur. Găsiți liste complete de ingrediente pentru 
vaccinuri la:  
vk.ovg.ox.ac.uk/vk/vaccine-ingredients

Î.	 Vaccinările	conțin	gelatină	de	porc?
R.  Spray-ul antigripal nazal și vaccinul MMR VaxPRO conțin 

gelatină de porc. Liderii evrei susțin utilizarea acestor 
vaccinuri, deoarece carnea de porc nu este mâncată. 
Există alternative porcine gratuite la ambele aceste 
vaccinuri, întrebați medicul de familie.

Î.	 Dacă	copilul	meu	nu	se	simte	bine,	poate	primi	
vaccinări?

R.  Copiii pot primi în continuare vaccinuri în cazul în care 
au o boală ușoară cum ar fi o răceală. Dacă au febră 
mare, atunci este o idee bună să vă sunați medicul de 
familie și să verificați.

Î.		 Sunt	practicile	GP	sigure	pentru	a	le	vizita?
R.  Da, cabinetul medicului de familie acceptă programări 

pentru vaccinările preșcolare de rutină. NHS continuă 
să ia toate măsurile de precauție pentru a vă proteja pe 
dumneavoastră și pe copilul dumneavoastră, făcând 
clinicile de vaccinare Covid-safe.

Î.	 Cum	știu	ce	vaccinuri	trebuie	să	facă	copilul	meu	și	
când?		

R.  Verificați Cartea Roșie a copilului sau vorbiți cu vizitatorul 
său de sănătate pentru a vedea dacă trebuie să facă o 
programare la cabinetul medicului de familie.

Î.  Copilul meu nu este înregistrat la un medic de 
familie,	poate	primi	în	continuare	vaccinurile	sale?	

R.  Medicii generaliști sunt responsabili pentru furnizarea 
majorității vaccinărilor pentru copii și, prin urmare, 
este important ca copilul dumneavoastră să fie 
înregistrat într-o practică. 

 Pentru a găsi un medic de familie în apropierea dvs. 
vizitațiwww.nhs.uk/service-search/find-a-gp/ 

 Pentru mai multe informații despre vaccinările din 
copilărie și când trebuie făcute, vizitațiwww.haringey.
gov.uk/childhood-vaccinations 

În calitate de părinți și tutori, înțelegem că este posibil să vă simțiți îngrijorați de faptul că copilul 
dumneavoastră are vaccinurile sale de rutină, în special în timpul pandemiei. Pentru a vă ajuta să 
vă liniștiți, acest prospect informativ conține răspunsuri la întrebările pe care mulți oameni le au 
despre vaccinări – astfel încât să vă puteți simți în siguranță vaccinându-i pe cei dragi.
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