
Stanje: 21. lipnja 2021.

Cijepljenje vas štiti od zaraze korona virusom. Korona virus uzrokuje COVID-19 bolest. 
Može biti blagi oblik COVID-19. Oboljeli se u tom slučaju žale na kašalj, vrućicu, hunjavicu 
i grlobolju. Međutim, postoje i teški oblici oboljenja. Tada oboljeli ne mogu doći do zraka. 
Ili obole od upale pluća.

Preventivno cijepljenje protiv korone 
je sigurno
Cjepiva u Njemačkoj su sigurna. To vrijedi za sva cjepiva, 
 uključujući cjepiva protiv korone.

· Cjepiva se temeljito provjeravaju, prije nego što se mogu 
koristiti. Cjepiva će se nastaviti provjeravati čak i nakon što 
budu odobrena. U obzir se uzimaju nova saznanja.

· Normalno je da tijelo reagira nakon cijepljenja. Možda ćete 
osjetiti bolove na mjestu uboda. Ili ćete se osjećati umorno 
i iscrpljeno. Čak su i vrućica i groznica normalni. Ove 
tegobe ponovno nestaju nakon 2 do 3 dana.

· Vrlo rijetko dolazi do drugih neželjenih pojava. Ove 
neželjene pojave mogu na primjer biti jake glavobolje. Ako 
neželjene pojave ne nestanu nakon nekoliko dana, 
posjetite svog obiteljskog liječnika ili liječnicu.

· Nema dokaza da cijepljenje uzrokuje dugotrajnu štetu. 
Cijepljenje također ne utječe na sposobnost rađanja djece.

 Preventivno cijepljenje protiv korone – 
 sigurno i učinkovito! 

Više od 90.000 ljudi do sredine 
 lipnja 2021. godine umrlo je od ili 
s COVID-19 u Njemačkoj.

Više informacija o cijepljenju pronaći 
ćete na našem web-mjestu:
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Preventivno cijepljenje protiv 
korone je učinkovito 
Cijepljenjem se osigurava da tijelo izgradi imunitet.  
Stoga ste dobro zaštićeni od teškog oblika oboljenja.
Međutim, ostaje vrlo nizak rizik da ćete i dalje oboljeti 
od  COVID-19. Stoga je važno i dalje se pridržavati AHA+L 
[Abstand, Hygieneregeln, Alltagsmaske + Lüften] pravila:  

· Držite razmak

· Perite ruke/  Poštujte higijenska pravila, dakle kašljite ili
kišite u lakat ruke. Ili upotrijebite maramicu.

· Nosite masku u svakodnevnom životu

· Redovito provjetravajte 

Ovako se možete cijepiti 
Cijepljenje je dobrovoljno i besplatno.
Možete se cijepiti

· u liječničkim ordinacijama

· u centrima za cijepljenje

· od strane mobilnih timova za cijepljenje

Cijepit će vas liječnice i liječnici ili medicinsko osoblje. 
Potreban vam je termin za cijepljenje. O cijepljenju se možete 
informirati na www.116117.de ili pozivom na broj 116117. 
Tamo možete također dogovoriti termin.

Bestellnummer 62300012
bestellung@bzga.de

https://www.116117.de/de/index.php


Cijepljenje protiv korone – 
ovako se to radi:
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Stanje: 8. lipnja 2021.

Prijava Čekanje Informativni razgovor

Cijepljenje Čekanje Odjava

 ·Izdavanje informativnog obrasca

 ·Izdavanje upitnika o osobnoj 
povijesti bolesti

 ·Čitanje informativnog obrasca 

 ·Ispunjavanje upitnika

 ·Informacije o mogućim reakcijama na 
cijepljenje i neželjenim posljedicama

 ·Odgovaranje na pitanja

 ·Potpisivanje pristanka

 ·Ubrizgavanje cjepiva 
u nadlakticu

 ·Praćenje 15–30 minuta

 ·Ako nastupe alergijske reakcije ili 
problemi s krvotokom, isti se mogu 
odmah medicinski tretirati.

 ·Izdavanje isprave ili potvrde 
o cijepljenju
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