„Бустерна Ваксинация“
QQ

Постоянната комисия по ваксинациите
препоръчва на всички лица над 18 години да
се подложат на бустерна ваксинация с mRnA
ваксина.
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За тази цел втората ваксинация трябва да е
направена най-малко шест месеца по-рано.
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Приоритет при „бустерната ваксинация“ ще имат
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SS

Лица на възраст ≥70 години,

SS

Лица, които се лекуват, обгрижват или
живеят в старчески домове, институции
за подпомагане на интеграцията и други
институции с уязвими групи, и

SS

Лица с имунна недостатъчност.

Моля, когато се явите за бустерната ваксинация,
носете със себе си доказателство за първата
и втората ваксинация, както и документ за
самоличност.

Имате ли въпроси?

Допълнителна
актуална информация
можете да намерите на нашата интернет страница
www.alb-donau-kreis.de

BULGARISCH

Останете здрави.
Благодарим Ви за помощта!

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАЩИТНАТА ВАКСИНАЦИЯ
СРЕЩУ КОРОНАВИРУС
ИЗДАНИЕ 2.0
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Телефонен номер 116 117

Департамент за младежта и социалните въпроси

QQ

www.zusammengegencorona.de

Специализирана служба за бежанци,
интеграция, държавни помощи

QQ

www.rki.de
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Уважаеми съграждани,
В тази брошура ще намерите важна информация
за ваксинацията срещу коронавирус.

Важна
информация

Ваксинацията

Кой може да бъде ваксиниран:
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Всички одобрени ваксини са ефективни
и с нисък риск според най-новите проучвания

QQ

Повечето ваксини изискват повторна
ваксинация след няколко седмици.
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Ваксинираните лица допринасят за
предотвратяване на разпространението
на коронавируса.

QQ

В по-голямата част от случаите ваксинацията
предпазва от тежко заболяване.
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Това е най-безопасният начин за изграждане на
защита срещу коронавирус. Ваксинацията може да
попречи на сериозното протичане на заболяването.
По този начин защитавате себе си, Вашето
семейството и например също по-възрастни
и болни лица.
Ваксинацията е една от най-простите и ефективни
мерки за защита срещу коронавирус.
Всяко ваксинирано лице помага за облекчаването
на здравната система – например на нашите болници.
И се надяваме всички да можем да се върнем стъпка
по стъпка към нормалния живот.
Важна е постоянната защита срещу коронавируса.
Тя се постига, когато много хора се ваксинират срещу
коронавируса.
Поради това, моля, ваксинирайте се!

Постоянната комисия по ваксинациите (STIKO)
препоръчва ваксинация на лица над 12-годишна
възраст, освен ако не са налице медицински
противопоказания.

Къде мога да се ваксинирам?
QQ

общопрактикуващ лекар или специализирана
практика

QQ

частни медицински практики

QQ

фирмен лекар

QQ

кампании за ваксинация на място

Кой плаща за ваксинацията?
QQ

Ваксинацията е безплатна.

Какви документи трябва да нося със
себе си в часа за ваксинация?
QQ

Сертификат за ваксинация (ако е наличен)
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Здравноосигурителна карта/информационен лист
за представяне при лекаря.

QQ

Документ за самоличност (удостоверение за
пребиваване, разрешение за пребиваване /
толерантност, паспорт и др.)
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