
Vakcinacija
Kada se puno ljudi vakciniše, virus više nije tako velika
pretnja. Vakcinacija protiv korona virusa štiti vas i druge.
Mnogi ljudi više neće da se ozbilnjo razbole i bolnice
ponovo imaju više slobodnih kreveta. Vakcinacija je
dobrovoljna i besplatna za sve ljude u Nemačkoj. Dakle,
niko ne mora da plati novac za vakcinaciju i niko ne može
biti prisiljen. Ali pandemiju korone možemo okončati
samo ako se mnogi ljudi vakcinišu.

Gde i kada vakcinisati
U maju ove godine, u Nemačkoj još uvek nema dovoljno
vakcine za koju svi mogu odmah da zakažu zakazivanje
vakcinacije. Zbog toga i dalje postoji fiksni redosled.
Vakcinišu se ljudi za koje je virus korone posebno opasan.
Kome je sada dozvoljeno da se vakciniše u Lippeu, nalazi
se na veb lokaciji okruga Lippe: www.kreis-
lippe.de/corona/impfung i na stranicama za termin
vakcinacije, koje pominjemo u sledećem odeljku.
Najkasnije do juna, svi bi trebalo da mogu da zakažu
termin za vakcinaciju. 
Sa vakcinom AstraZeneca, porodični lekari već mogu da
vakcinišu sve. Ljudi kojima je dozvoljeno da zakažu
termin zbog navedenog redosleda mogu takođe da zakažu
termin za vakcinaciju u centru za vakcinaciju u Lemgu. U
komunalnom smeštaju u kojem živi mnogo ljudi, mobilni
timovi za vakcinaciju dolaze u domove ljudi.

Rezervišite termin vakcinacije
Postoji nekoliko načina za zakazivanje termina za
vakcinaciju. Možete zakazati Termin za centar za
vakcinaciju putem Interneta na
www.terminland.de/impfzentrum-lippe ili na
www.corona-kvwl.de/impftermin i telefonom na 
0800 116 117 02. Ako pitate svog lekara, razmislite o tome
da moraju da vode računa i o drugim ljudima. Budući da
skoro svakodnevno postoje nova pravila koja kažu ko može
da zakaže Termin, najbolje je prethodno proveriti
Internet, npr. Na stranici okruga Lippe ili na Internet
stranicama na kojima možete zakazati Termin.

Šta još može pomoći
Dok se dovoljno ljudi ne vakciniše, moramo se držati na
distanci i imati malo drugačiji kontakt sa drugim ljudima.
U suprotnom, bolnice će ostati pune, prodavnice će biti
zatvorene, a sastanci zabranjeni. Moramo i dalje da
nosimo maske. Sada takođe ima mnogo mesta na kojima
možete da napravite brze testove na virus korone. Ovi
testovi su takođe besplatni. Takođe, pomaže ako 
puno ljudi koristi aplikaciju 
Corona Warn-App.

Gde mogu naći sve detalnije informacije
Postoji mnogo podataka o koroni i vakcinaciji. Na
nesreću, takođe ima puno netačnih informacija i nije
tako lako upamtiti šta je ispravno, a šta pogrešno.
Verujte samo onim izvorima informacija koji su sigurni i
pouzdani. 
U Nemačkoj se može naći Informacije bezbedne za
koronu na Institutu Robert Koch (RKI) www.rki.de, u
Saveznom ministarstvu zdravlja (BMG)
www.bundesgesundheitsministerium.de ili na
www.zusammengegencorona.de i u Saveznom centru za
zdravstveno obrazovanje (BZgA)
www.infektionsschutz.de. Naravno, uvek možete pitati
lekara kod koga ste možda ranije bili.

Novi virus korone (SARS-CoV-2) je širom sveta i takav će verovatno i ostati. Ali zajedno možemo osigurati da nam virus više
ne predstavlja pretnju. Tada će se pandemija završiti i svi zajedno možemo ponovo živeti normalno. Da bi se to postiglo,
SVI moraju da pomognu.

Na ovaj način možete pomoći u okončanju pandemije Korone
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U Nemačkoj su odobrene 4 vakcine koje su efikasne i bezbedne.
Proizvođači su BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Johnson&Johnson. 
Sa BioNTech/Pfizer, Moderna i AstraZeneca morate biti vakcinisani dva puta, sa Johnson & Johnson samo jednom.

Razvoj vakcina protiv virusa korone išao je vrlo brzo, jer je na njima istovremeno radilo puno stručnjaka širom sveta.
Potrošeno je mnogo novca za ubrzavanje istraživanja. Pored toga, koronavirusi nisu novi i stoga su naučnici već znali mnogo
o sličnim virusima. Budući da se novi virus korone širi po celom svetu, vakcina bi takođe mogla brzo da se testira. Da bi
vakcina bila odobrena u Nemačkoj, vrlo pažljivo se ispituje. Vakcina će se nastaviti nadgledati i nakon što bude odobrena.
O ovome možete pročitati više na www.zusammengegencorona.de/impfen/impfstoffe/so-sicher-ist-die-corona-
schutzimpfung.
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Dijareja

Vakcinacija štiti od ozbiljnih bolesti koronskog virusa

Uobičajeni simptomi Covid-19                                                           Moguće komplikacije od Covid-19 

Vakcinacija protiv korone*
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*Izvor: Europäische Zulassung, Empfehlung der Ständigen Impfkommission, Impfverordnung des Bundesministeriums für Gesundheit, 
Zusammen gegen Corona

Tipične reakcije nakon vakcinacije
Posle vakcinacije u telu možete osetiti reakciju na vakcinu. Ove reakcije su znak da imuni sistem radi. Ovo je dobro i deo
je efekta vakcinacije. U većini slučajeva, neželjeni efekti nestaju nakon 24 sata.
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