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INFORMACIJE 
O CEPLJENJU PROTI KORONI
IZDAJA 2.0

 
Poživitveni odmerek

SLOWENISCH

Imate kakršnakoli vprašanja? 
 Q Telefonska številka 116 117

 Q www.zusammengegencorona.de

 Q www.rki.de

 Q www.dranbleiben-bw.de

Dodatne  
aktualne informacije 

najdete tudi na naši spletni strani  
www.alb-donau-kreis.de 

Ostanite zdravi. 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in pomoč.

 Q Stalna komisija za cepljenje priporoča, da se  
za cepljenje s poživitvenim odmerkom uporabi  
cepivo MRNA za vse osebe, stare 18 let in več.

 Q Pri tem je moralo biti cepljenje z drugim  
odmerkom opravljeno pred vsaj pred šestimi meseci.

 Q Prednost za cepljenje s poživitvenim  
odmerkom imajo

 S osebe, stare 70 ali več let,

 S osebe, ki se zdravijo, oskrbujejo ali pa živijo v 
oskrbovalnih ustanovah, ustanovah za pomoč 
pri integraciji in drugih ustanovah z ranljivimi 
skupinami ter

 S osebe z imunsko pomanjkljivostjo.

 Q Na cepljenje s poživitvenim odmerkom prinesite 
s seboj dokazilo o prvem in drugem cepljenju ter 
osebni dokument.

Oddelek za mladino in socialne zadeve
Specialistična služba za begunce,  
integracijo, državne storitve



Drage sodržavljanke,  
cenjeni sodržavljani, 

ta knjižica vsebuje pomembne informacije o cepivu proti 
koroni. 

Je najvarnejši način za vzpostavitev zaščite pred virusom 
korona. Cepljenje lahko prepreči hud potek bolezni. 

Tako zaščitite sebe, svojo družino ter na primer tudi 
starejše in bolne ljudi. 

Za zaščito pred korono je cepljenje eden najpreprostejših 
in najučinkovitejših ukrepov. 

Vsaka cepljena oseba pomaga zmanjšati breme zdravst-
venega sistema - na primer naše bolnišnice. In upajmo, 
da se bomo korak za korakom lahko vsi vrnili v normalno 
življenje. 

Pomembna je trajna zaščita pred korona virusom. To 
bomo dosegli, če se bo veliko ljudi cepilo proti koroni.

 
Zato vas prosimo, da se cepite!

Ulm,  19. november 2021

Pomembne  
informacije

Kdo se lahko cepi?

 Q Stalna komisija za cepljenje (STIKO) priporoča  
cepljenje od 12. leta dalje, razen če obstajajo  
zdravstveni razlogi, ki to odsvetujejo.

Kje se lahko dam cepiti?

 Q Pri osebnem zdravniku ali v specialistični ambulanti

 Q V zasebnih ambulantah

 Q Pri zdravniku medicine dela

 Q Na stacionarnih cepilnih mestih

Kdo plača cepljenje?

 Q Cepljenje je brezplačno.

Katere dokumente moram  
prinesti na termin za cepljenje?

 Q Cepilna knjižica (če je na voljo)

 Q Kartico zdravstvenega zavarovanja/informativni list,  
ki ga predložite zdravniku.

 Q Osebni dokument (dovoljenje za prebivanje,  
dovoljenje za dopustitev bivanja, potni list itd.)

 
Cepljenje

 Q Vsa licencirana cepiva so učinkovita in imajo  
nizko tveganje glede na trenutno stanje znanosti.

 Q Pri večini cepiv je, po nekaj tednih,  
potrebno drugo cepljenje.

 Q Cepljeni posamezniki pomagajo  
preprečevati širjenje bolezni korona.

 Q Cepljenje v veliki večini primerov ščiti  
pred resnimi obolenji.


