
Ваксинация
С ваксинация срещу коронавирус защитавате себе си и околните. Колкото повече хора са
ваксинирани, толкова по-малка заплаха представлява вирусът.Броят на сериозно заболелите ще
намалее и болниците отново ще имат повече свободни легла. За всички хора в Германия
ваксинацията е доброволна и безплатна. Това означава, че не е срещу заплащане и никой не може
да бъде принуден да се ваксинира. Пандемията може да се прекрати ако много хора се
ваксинират.

Какво друго може да помогне
Докато не бъдат ваксинирани достатъчно хора, трябва да спазваме дистанция и да ограничим
социалните си контакти.В противен случай болниците ще останат пълни, магазините ще
продължават да бъдат затворени и срещите забранени. Също така ще трябва да продължим да
носим защитни маски. В момента има много места, където може да си направите бързи тестове за
коронавирус, които са безплатни. Използвайте и електронното приложението „Corona“.

Къде мога да намеря повече и по-подробна информация
Има много информация за коронавируса и ваксинацията срещу болестта. За съжаление има и
много невярна информация, като не е никак лесно да се различи кое е правилно и кое не.
Доверявайте се само на информационни източници, които са безопасни и надеждни. 
Повече информация по темата коронавирус в Германия:
Институт „Роберт Кох“ (RKI): www.rki.de Федералното министерство на здравеопазването 
(BMG): www.bundesgesundheitsministerium.de или www.zusammengegencorona.de
Федералния център за здравно образование (BZgA): www.infektionsschutz.de

Новият коронавирус (SARS-CoV-2) вече е разпространен в целия свят, вероятно и занапред ще бъде
така. Заедно можем да постигнем успех и вирусът да не представлява заплаха за нас. Да спрем
пандемията и отново, всички заедно да живеем нормално. За да се постигне това, ВСЕКИ трябва
да помогне.

По този начин можете да помогнете за прекратяване на 
пандемията причинена от коронавирус
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В Германия са одобрени 4 препарата за ваксинация против коронавирус, 
които са ефективни и безопасни.
Производители на ваксините са: BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.
С ваксините на BioNTech / Pfizer, Moderna и AstraZeneca трябва да се направят 2 апликации, с тези на
Johnson&Johnson е необходима само една апликация.

За ускоряване на изследванията са похарчени големи суми пари. Коронавирусите не са нови и учените са били добре
запознати с тях. Тъй като новият коронавирус беше разпространен по целия свят, ваксините бяха тествани бързо. За
да бъде одобрена ваксина в Германия, тя се изпитва много внимателно. Ваксините ще продължат да бъдат
наблюдавани и след като бъдат одобрени. Повече по темата можете да прочетете на:
www.zusammengegencorona.de/impfen/impfstoffe/so-sicher-ist-die-corona-schutzimpfung.
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*Източници: Europäische Zulassung, Empfehlung der Ständigen Impfkommission, Impfverordnung des Bundesministeriums für Gesundheit, 
Zusammen gegen Corona

Присъщи реакции след имунизация
След ваксинация е възможно да има осезаеми реакции на тялото, които са знак че имунната система работи.
Реакциите са добър признак и са част от ефекта на ваксинацията. В повечето случаи подобни реакции изчезват след
24 часа.
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