10 запитань ЧОМУ та ін. на шляху до вакцинації:
Вакцинація діє - навіщо мені зараз
робити щеплення від COVID -19?
Станом на 14.09.2021

?

Чому коронавірус SARS-CoV-2
небезпечний?

Коронавірус SARS-CoV-2 дуже заразний. Хвороба
називається COVID-19 і може бути дуже важкою,
навіть смертельною. Навіть люди, у яких немає
симптомів, можуть перенести вірус і заразити мене
та інших. Я також можу непомітно заразити інших.
SARS-CoV-2 може вражати багато органів в організмі і завдати серйозної шкоди здоров'ю. Найчастіше уражаються легені.
Можливі довгострокові наслідки, такі як постійне
виснаження, проблеми з концентрацією уваги і
задишка, навіть якщо хвороба легко прогресувала.

?

Навіщо мені робити щеплення?

Вакцинація забезпечує високий рівень захисту від
зараження вірусом. У рідкісних випадках, коли
інфекція відбувається, незважаючи на щеплення,
вакцинація захищає мене від серйозного перебігу
захворювання.

?

Чим ще корисна щеплення?

Коли я вакцинований, я не лише захищаю себе, а й
свою сім’ю, друзів та громаду, в якій я живу. Я також
використовую його для захисту людей, яким неможливо зробити щеплення, особливо дітей віком до 12
років.
Після вакцинації мені зазвичай не потрібно потрапляти на карантин після контакту з інфікованою
людиною.

З сертифікатом про щеплення у мене менше обмежень за правилом 3G, наприклад, під час відвідування заходів або під час подорожей.

?

Що може статися, якщо я не
вакцинований?

Якщо я не отримаю вакцину, є велика ймовірність
зараження вірусом, особливо у приміщенні. Ризик
серйозно захворіти після інфекції залежить від віку
та попередніх захворювань. Але здорові та молоді
люди також можуть серйозно захворіти. Завдяки
повній вакцинації я значною мірою захищений від
інфекції та важкого перебігу хвороби.

?

Наскільки безпечні вакцини?

Вакцини, схвалені ЄС, успішно пройшли випробування і тому безпечні. Якість, безпеку та ефективність вакцин перевіряли так само, як і з усіма
іншими препаратами - тільки цього разу це було
швидше, оскільки всі відповідні кроки відбувалися
паралельно, а не один за одним.

?

Хто може зробити щеплення?

Вакцинуватися може практично кожен. У Німеччині є
рекомендація щодо вакцинації для людей віком від
12 років. Існує також загальна рекомендація щодо
вакцинації для вагітних з 12 -го тижня вагітності.
Мій лікар порадить мені, якщо у мене виникнуть
запитання.
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?

Де можна зробити щеплення?

Я можу зробити щеплення в загальних або спеціалізованих практиках, у заводській медичній службі,
у центрах вакцинації, у мобільних центрах вакцинації або під час спеціальних кампаній (автобус вакцинації, торговий центр, міроприємствах тощо).
На домашній сторінці Федерального міністерства
охорони здоров'я "Разом проти коронавірусу" я
можу знайти найближчий пункт вакцинації за адресою

?

Коли я буду захищений?

Мені знадобиться деякий час, щоб я повністю захистився. Це залежить від вакцини. Більшість вакцин
необхідно щепити двічі з інтервалом у кілька тижнів.
Після другої дози пройде ще два тижні, щоб захист
вважався повним.

?

Де я можу отримати більше
інформації?

Я можу зробити щеплення в багатьох центрах вакцинації, не записуючись на прийом.

Якщо у мене є запитання щодо ризиків вакцинації,
наприклад, алергія, щеплення та вагітність,
щеплення дітей тощо, найкраще запитати у свого
лікаря загальної практики, спеціаліста чи лікаря за
місцем роботи або отримати інформацію у консультації перед щепленням.

Можливість вакцинації існує незалежно від місця
проживання.

Різноманітна інформація також доступна в Інтернеті.

https://www.zusammengegencorona.de/impfen/
hier-wird-geimpft/

Вакцинація для мене безкоштовна і покривається
медичною страховою компанією або за місцем
роботи.

?

Коли найкращий час для щеплення?

Самий найближчий, тож зараз! Бо найближчими
осінньо -зимовими періодами ми знову будемо
більше перебувати в приміщенні. Це дозволяє
вірусу краще поширюватися.
Якщо у мене проблеми з вакцинацією через робочий час, я можу попросити підтримки у свого роботодавця. Він повинен дозволити мені зробити
щеплення від коронавірусу SARS-CoV-2 у робочий
час.
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