ВАКЦИНОВАНИЙ ЗАХИЩЕНИЙ!
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Niedersächsisches Ministerium
für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Чи правда, чи ні?
Деякі люди стверджують, що вакцина
небезпечна. Це неправда!
Вакцина безпечна!
Вакцини від коронавірусу були схвалені після
ретельних досліджень і випробувань. Вони були
розроблені дуже швидко і разом з тим відповідають
всім стандартам безпеки. Ефективність вакцини
та реакції організму на неї продовжують постійно
перевірятися. Таким чином, дані щодо застосування
вакцини стають більш надійними.
Деякі люди стверджують, що вакцинація
призводить до безпліддя. Це неправда!
Правда в тому, що вакцина не впливає на
репродуктивну функцію ні в жінок, ні в чоловіків.
Вакцина від коронавірусу не представляє загрози
фертильності жінок і чоловіків. Цьому немає
наукових доказів. Правдиво також, що вагітним
із третього місяця наполегливо рекомендується
робити щеплення від коронавірусу. Як і мамам, що
годують. Щеплення робить медичний персонал.
Деякі люди стверджують, що довгострокові
наслідки вакцинації неможливо вгадати.
Це неправда!
Згідно з науковими даними не варто
побоюватися довгострокових наслідків або
ушкоджень через багато місяців або років
після вакцинації.
Однак вірно, що довгострокові наслідки або
ушкодження можуть виникнути навіть після
легкого перебігу захворювання коронавірусом.
Тоді мова йде про лонгковід. Вірно й те, що
незабаром після вакцинації можуть виникнути легкі
реакції. У деяких людей спостерігається невелике
підвищення температури й біль у місці ін‘єкції. У
рідких випадках можливі більш серйозні побічні дії,
наприклад, утворення тромбів. Якщо це і стається,
то вже через декілька тижнів після вакцинації.

Вакцинований
- захищений!
Безсумнівно!
Якими обережними Ви б не були в
повсякденному житті, завжди є ризик
інфікуватися коронавірусом.
Коронавірус занадто легко переміщується по
повітрю від людини до людини. Коли людина,
інфікована коронавірусом, видихає, то вірус уже в
повітрі, і його може вдихнути інша людина, в тому
числі і Ви. Найвищий ризик інфікуватися - у закритих
приміщеннях.
Вірус продовжує адаптуватися i стає усе більше
заразним, як показали різні мутації вірусу за останні
кілька місяців.

Тому дуже важливо, щоб Ви
вакцинувалися.
Перше
щеплення

Друге
щеплення

Бустерна
доза

Бустерна доза - дуже важлива для
Вас! Тільки з нею Ви знизите ризик
інфікування й захистите себе від важкого
перебігу захворювання Covid-19.

Де я можу зробити
щеплення?

Мобільні бригади
в комунах

Скрізь

Лікарі на виробництві
Вашого роботодавця

У лікарських практиках

тут

Багато аптек

Захист у
повсякденному житті
все ще важливий.
Дотримання дистанції: Ви повинні
дотримуватися дистанції в 1,5 метра до
іншої людини, де тільки це можливо.
Маска: Носіння медичної маски (хірургічна
маска, а особливо, FFP2-маска) не дає
вдихати коронавірус з повітря. Особливо в
закритих приміщеннях Ви захистите себе й
одночасно попередите розповсюдження,
якщо Ви є вірусоносієм.
Дотримання правил гігієни: Регулярне
ретельне миття рук з милом і чихання/
кашляння у згин ліктя або серветку
знижують ризик передачі збудників
хвороби (не тільки коронавірусу).
Провітрювання: Коронавірус потрапляє
у повітря при подиху, розмові або співі
- чим голосніше, тим більше. Регулярно
провітрюючи приміщення, Ви знижуєте
концентрацію можливих вірусів у повітрі й,
відповідно, ризик зараження.
Додаток Corona-Warn: Якщо Ви
користуєтеся цим додатком, Ви будете
проінформовані через свій мобільний
телефон, якщо вступите в контакт
із людиною з позитивним тестом на
коронавірус. Якщо це відбудеться, то ідіть
або залишайтеся вдома, зробіть вдома або
в тестовому центрі тест на коронавірус.
У випадку позитивного результату,
подзвоніть у відділ охорони здоров‘я або
лікарю, а також повідомте про це своїх
близьких та знайомих.
Тестування: Перед зустріччю із друзями
або бабусею й дідусем протестуйте себе.
Це захистить Вас і людей навколо.

Контакти та інформація:
Детальну інформацію про вакцинацію від
коронавірусу можна знайти на багатьох
мовах на:
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Інформація та призначення дати вакцинації

Гаряча лінія з питань вакцинації відповість на
Ваші питання за наступним номером:

0800 99 88 665
У Вас залишилися питання з приводу вакцинації?
Скористайтеся контактним формуляром на веб-сторінці
www.impfportal-niedersachsen.de
За наступним посиланням Ви знайдете лікарів у
Вашому регіоні www.arztauskunft-niedersachsen.de
За наступним посиланням Ви знайдете аптеки
недалеко від Вас www.mein-apothekenfinder.de
На веб-сторінці www.niedersachsen.de/coronavirus
Ви знайдете найактуальнішу інформацію з теми
коронавірусу.

