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ИНФОРМАЦИJЕ 
О ВАКСИНАЦИJИ ПРОТИВ КОРОНЕ
ИЗДАЊЕ 2.0

 
„Допунска вакцинација“

SERBISCH

Да ли имате питања? 
 Q Броj телефона 116 117

 Q www.zusammengegencorona.de

 Q www.rki.de

 Q www.dranbleiben-bw.de

Више  
ажурних информација 

такође можете наћи на нашој почетној страници  
www.alb-donau-kreis.de 

Останите здрави. 

Хвала на сарадњи

 Q Стална комисија за вакцинацију препоручује 
допунску вакцинацију mRnA вакцином за све 
особе од 18 и више година.

 Q Морали сте примити другу вакцину  
пре најмање шест месеци.

 Q Имајте приоритет са „допунском вакцинацијом“

 S Особе старости од 70 и више година,

 S Људи који се лече, збрињавају или негују 
у установама за негу, установама за помоћ 
при интеграцији и другим установама са 
угроженим групама или који тамо живе,  
као и

 S Особе са имунодефицијенцијом.

 Q За допунску вакцинацију понесите доказ  
о првој и другој вакцинацији, као и 
идентификациони документ.

Одељење за омладину и социјална питања

Специјализована служба за избеглице,  
интеграцију и државну помоћ



 
Поштовани суграђани, 

у овој летку наћи ћете важне информације о 
вакцинацији против короне.

То је најсигурнији начин да постигнете заштиту од 
коронавируса. Вакцинација може да спречи озбиљан 
ток болести.

На тај начин штитите себе и своју породицу, а такође 
старије и болесне људе.

Вакцинација је једна од најједноставнијих и 
најефикаснијих мера заштите против короне.

Свако вакцинисано лице помаже здравственом 
систему – на примјер, да се растерете болнице. Тако 
се надамо да ћемо се сви корак по корак вратити у 
нормалу.

Важно је имати трајну заштиту од коронавируса. То 
се постиже тако да се много људи вакцинише против 
короне.

 
Зато Вас молим вас да се вакцинишете!

Улм, 19.11.2021

Важне  
информациjе

Ко може да се вакцинише:

 Q Стална комисија за вакцинацију (СТИКО) 
препоручује вакцинацију од 12 година, осим  
ако не постоје медицински разлози који не  
иду у прилог томе.

Где се могу вакцинисати?

 Q Код куће или у специјалистичкој ординацији

 Q У приватној лекарској ординацији

 Q Код лекара специјалисте медицине рада

 Q У кампањама вакцинације на лицу места

Ко плаћа вакцинацију?

 Q Вакцинациjа jе бесплатна.

Које документе морам да понесем  
са собом на дан вакцинације?

 Q Потврду о вакцинацији (ако је доступна)

 Q Картицу здравственог осигурања/информативни 
лист за показ лекару.

 Q Лични документ (дозвола боравка, боравишна 
дозвола, толерисање, пасош итд.)

 
Вакцинациjа

 Q Све одобрене вакцине су ефикасне  и,  
према тренутном стању науке, од њих  
постоји незнатан ризик.

 Q Код већине вакцина захтева се друга  
вакцинација након неколико недеља.

 Q Вакцинисани људи помажу у спречавању  
ширења короне.

 Q Вакцинација штити од тешког обољења  
у великој већини случајева.


