10 pitanja na putu do cijepljenja:
Cjepivo djeluje – zašto se sada
trebam cijepiti protiv COVID-19
Datum posljednje izmjene: 14.09.2021

?

Zašto je koronavirus SARS-CoV-2
opasan?

Koronavirus SARS-CoV-2 je vrlo zarazan. Bolest se
naziva COVID-19 i može biti iznimno teška, čak i smrtonosna. Osobe koje nemaju nikakve simptome mogu
isto tako biti nositelji virusa i zaraziti ljude u svom okruženju. Također i ja mogu neopazice zaraziti druge.
SARS-CoV-2 može napasti mnoge tjelesne organe i
ozbiljno ugroziti zdravlje. Najčešće su zahvaćena
pluća.
Moguće su dugoročne posljedice kao što su dugotrajna iscrpljenost, ometena koncentracija i otežano
disanje, čak i ako je bolest protekla bez većih poteškoća.

?

Zašto se trebam cijepiti?

Cjepivom se dostiže visok stupanj zaštite od infekcije
virusom. U rijetkim slučajevima, kada dođe do infekcije
unatoč cijepljenju, cjepivo me štiti od ozbiljnog i teškog
tijeka bolesti.

?

Koje su još prednosti cijepljenja?

S potvrdom o cijepljenju imam manje ograničenja u
okviru 3G pravila, primjerice kada sudjelujem u javnim
događajima ili kada putujem.

?

Što se može dogoditi ako nisam cijepljen(a)?

Ako se ne cijepim, postoji velika vjerojatnoća od inficiranja, posebice u zatvorenom prostoru. Rizik da se
nakon infekcije ozbiljno oboli ovisi o dobi i prethodnim
bolestima. Međutim, zdravi i mladi ljudi također mogu
teško oboljeti. Potpunim cijepljenjem sam u velikoj
mjeri zaštićen(a) od infekcije i od teškog tijeka bolesti.

?

Koliko su cjepiva sigurna?

Cjepiva koja su odobrena u EU uspješno su prošla
proceduru provjere te su otuda sigurna. Kvaliteta,
sigurnost i učinkovitost cjepiva provjereni su jednako
kao i kod svih drugih lijekova – samo što je ovoga puta
taj postupak protekao brže, jer su se svi relevantni
postupci odvijali paralelno namjesto jedan za drugim.

?

Tko se može cijepiti?

Cijepljenjem ne štitim samo sebe, nego i svoju obitelj,
prijatelje i zajednicu u kojoj živim. Time štitim i osobe
koje se ne mogu cijepiti, posebice djecu mlađu od 12
godina.

Skoro se svatko može cijepiti. U Njemačkoj postoji
preporuka za cijepljenje osoba starijih od 12 godina.
Za trudnice od 12. tjedna trudnoće također vrijedi opća
preporuka za cijepljenje.

Nakon cijepljenja obično ne moram biti u karanteni
nakon kontakta sa zaraženom osobom.

Moj(a) liječnik/liječnica će me posavjetovati ako imam
kakvih pitanja.
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?

Gdje se mogu cijepiti?

Mogu se cijepiti u općoj ili specijalističkoj ordinaciji, u
medicinskoj službi poduzeća, u centrima za cijepljenje,
u mobilnim punktovima za cijepljenje ili i okviru posebnih akcija (autobusi za cijepljenje, trgovinski centri,
kakve manifestacije itd.).
Najbližu lokaciju na kojoj se mogu cijepiti mogu pronaći na naslovnici „Zajedno protiv korone“ Saveznog
ministarstva zdravlja
https://www.zusammengegencorona.de/impfen/
hier-wird-geimpft/
Na mnogim se punktovima za cijepljenje mogu cijepiti
i bez zakazivanja termina.
Mogućnost cijepljenja postoji bez obzira na mjesto stanovanja.
Za mene je cijepljenje besplatno, a sve troškove
pokriva zdravstveno osiguranje ili poslodavac

?

?

Kada sam zaštićen(a)?

Do dostizanja potpune zaštite mora proteći određeno
vrijeme. Ono može variirati ovisno o vrsti cjepiva.
Većina cjepiva mora se primiti u dvije doze s razmakom od nekoliko tjedana. Nakon druge doze trebaju
proteći još dva tjedna, nakon čega se zaštita smatra
potpunomy.

?

Gdje mogu dobiti više informacija?

Ako imam bilo kakva pitanja o rizicima vezanih za cijepljenje, primjerice u slučaju alergija, u vezi cijepljenja i
trudnoće, cijepljenja djece i sličnog, najbolje je da
pitam svog liječnika opće prakse, specijalistu ili liječnika unutar tvrtke ili da pribavim informacije u okviru
savjetodavnih razgovora prije cijepljenja.
Čitav niz informacija također je dostupan na internetu.

Kada je pravo vrijeme za cijepljenje?

Čim prije, dakle već sada! Jer, predstojeće jeseni i
zime ponovno ćemo sve više boraviti u zatvorenim
prostorima. To potiče brže širenje virusa.
Ako zbog svog radnog vremena imam problema s
odlaskom na cijepljenje, mogu zatražiti pomoć od svog
poslodavca. On mi mora omogućiti da se i tijekom radnog vremena cijepim protiv virusa SARS-CoV-2.
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