10 питања на путу до вакцинације:
Вакцинација функционише - зашто бих се сада
требао/ла вакцинисати против COVID-19?
Стање: 14.09.2021

?

Зашто је корона вирус SARS-CoV-2
опасан?

Корона вирус SARS-CoV-2 је веома заразан. Болест
се зове COVID-19 и може бити веома тешка, чак и
довести до смрти. Чак и људи који немају симптоме
могу пренети вирус и заразити мене и друге. И ја
исто тако могу незапажено заразити друге. SARSCoV-2 може се пренети на многе органе у организму и нанети озбиљну штету по здравље. Најчешће су тиме погођена плућа.
Могуће су дугорочне последице као што су упорна
исцрпљеност, потешкоће у концентрацији и отежано дисање, чак и ако је болест имала благи ток.

?

Зашто бих се требао/ла вакцинисати?

Вакцинација води ка високом нивоу заштите од
инфекције вирусом. У ретким случајевима, у којима
упркос вакцинацији дође до инфекције, вакцинација
ме штити од озбиљног тока болести.

?

За шта је још добра вакцинација?

Када сам вакцинисан/а, не штитим само себе, већ и
своју породицу, пријатеље и заједницу у којој
живим. На тај начин штитим људе који се не могу
вакцинисати, посебно децу млађу од 12 година.
Одмах након вакцинације, обично не морам бити у
карантину након контакта са зараженом особом.

Са потврдом о вакцинацији имам мање ограничења
према тзв. 3Г-правилу, на пример када посећујем
јавне догађаје или путујем.

?

Шта се може догодити ако нисам вакцинисан/а?

Ако се не вакцинишем, велика је вероватноћа да ћу
добити вирус, посебно у затвореном простору.
Ризик од озбиљног обољења након инфекције
зависи од старости и претходних болести. Али и
здрави и млади људи такође могу озбиљно да се
разболе. Потпуном вакцинацијом у великој мери
сам заштићен/а од инфекције и од тешког тока.

?

Колико су вакцине безбедне?

Вакцине које су одобрене у ЕУ успешно су прошле
процедуру провере и стога су безбедне. Квалитет,
безопасност и ефикасност вакцина проверени су на
исти начин као и код свих других лекова - само што
је овај пут било брже, јер су се сви релевантни
кораци одвијали паралелно уместо један за другим.

?

Ко може да се вакцинише?

Скоро свако се може вакцинисати. У Немачкој се
препоручује вакцинисање за особе старије од 12
година. Постоји и општа препорука за вакцинисање
за труднице од 12. недеље трудноће.

1/2

Мој лекар ће ме посаветовати ако имам неких
питања.

?

Где се могу вакцинисати?

Могу се вакцинисати у општим или специјалистичким ординацијама, код лекарске службе за запослене, у центрима за вакцинисање, у мобилним центрима за вакцинисање или током посебних кампања (аутобус за вакцинацију, тржни центар,
догађаји итд.).
Најближу локацију за вакцинисање могу пронаћи на
интернет страници "Заједно против короне" Савезног министарства здравља
https://www.zusammengegencorona.de/impfen/
hier-wird-geimpft/
Могу се вакцинисати у многим центрима за вакцинисање без заказивања термина.
Могућност вакцинисања постоји без обзира на то
где живите.
Вакцинација је за мене бесплатна и покрива је
здравствено осигурање или мој послодавац.

?

ККада је право време за вакцинацију?

Што је могуће пре, дакле сада! Зато што ћемо у
предстојећој јесени и зими поново бити више у
затвореном простору. То подспешује брже ширење
вируса.
Ако имам проблема отићи да се вакцинишем због
радног времена, могу затражити помоћ од свог
послодавца. Мора ми се омогућити вакцинисање
против корона вируса SARS-CoV-2 током радног
времена.

?

Када сам заштићен?

?

Где могу добити више информација?

Требаће мало времена да будем потпуно
заштићен/а. То варира зависно од вакцине. Већим
бројем вакцина мора се вакцинисати два пута у
размаку од неколико недеља. Након друге дозе,
биће потребне још две недеље да се заштита сматра потпуном.

Ако имам било каквих питања о ризицима вакцинације, на пример алергије, вакцинације и трудноћа,
вакцинације за децу итд., најбоље је да питам свог
лекара опште праксе, лекара специјалисту или
лекара за запослене или да се информишем у консултацијама пре вакцинисања.
Осим тога низ информација је доступно и на интернету.

Издано
Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung e.V. (DGUV)
Немачко законско осигурање од неzgode
Glinkastraße 40
10117 Berlin
Телефон: +49 30 13001-0 (коммутатор)
(централа) е-пошта: info@dguv.de
Интернет: www.dguv.de

Ово је превод. Важећи је текст на немачком
језику.
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