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Ваксината Ви предпазва от заразяване с коронавирус. Коронавирусът е причинител 
на болестта COVID-19. COVID-19 може да протече леко. В този случай потърпевшите лица 
се оплакват от кашлица, повишена температура, хрема и болки в гърлото. Има обаче 
и тежко протичане на заболяването. В този случай потърпевшите лица получават задух. 
Или се разболяват от възпаление на белите дробове. 

Защитната ваксина срещу корона-
вирус е сигурна 
Ваксините в Германия са сигурни. Това важи за всички 
ваксини, също и за ваксините срещу коронавирус.

· Преди да бъде позволено тяхното използване, вакси-
ните са щателно тествани. След като бъдат разрешени, 
ваксините продължават да се изпитват. Новите резул-
тати се вземат под внимание. 

· Нормално е тялото да реагира след поставена ваксина.
Може да изпитвате болка на мястото, където е поставе-
на ваксината. Или да се чувствате уморени и изтощени.
Дори повишената температура и втрисането са нор-
мални. Тези оплаквания отминават след 2 до 3 дни.

· Много рядко се наблюдават и други странични ефекти.
Тези странични ефекти например могат да се изразят в
силно главоболие. Ако страничните ефекти не отшумят
до няколко дни, посетете Вашия личен лекар.

· Няма индикации ваксината да причинява дългосрочни
вреди. Ваксината не се отразява и на забременяването
и раждането.

 Защитната ваксина срещу коронавирус – 
 сигурна и ефективна! 

повече от 90 000 души са  
починали в Германия до средата 
на юни 2021 г. от или с COVID-19.

Повече информация за ваксината ще 
намерите на нашата интернет страница:
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Защитната ваксина срещу корона-
вирус е ефективна 
Ваксината осигурява възможност на тялото да изгради 
защитни сили. Така Вие сте добре предпазени от тежко 
протичане на заболяването. 
Съществува минимален риск въпреки това да се 
разболеете от COVID-19. Затова е важно да продължите да 
спазвате правилата ДХЕ+П:  

· Спазвайте Дистанция

· Мийте ръцете си / спазвайте Хигиена, кашляйте и кихайте
в сгъвката на лакътя. Или използвайте носна кърпа.

· Носете маска в Ежедневието

· Проветрявайте редовно

Така можете да се ваксинирате  
Ваксината е доброволна и безплатна. 
Можете да се ваксинирате  

· в лекарски кабинети

· в имунизационни центрове

· от мобилни ваксинационни екипи

Ще бъдете ваксинирани от лекари или от медицински 
 персонал. 
Необходимо е да си запазите час за поставянето  
на ваксината. Можете да се информирате за 
имунизацията на www.116117.de или на телефон 116117.
Там можете да запазите и час.

Bestellnummer 62300012
bestellung@bzga.de

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


Защитна ваксина срещу коронавирус – 
как се прави:
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Регистрация Изчакване Разяснителен разговор

Ваксинация Изчакване Завършване  
на регистрацията

· Предаване на информационния 
лист

· Предаване на въпросника 
за личната история 
на  заболяванията

· Прочитане на информационния 
лист 

· Попълване на въпросника

· Информация за възможните 
реакции и странични ефекти 
от ваксината

· Разясняване на въпроси

· Подписване на формуляра 
за съгласие

· Инжектиране на ваксината 
в горната част на ръката

· 15–30 минути последващо 
наблюдение

· В случай, че се проявят алергични 
реакции или сърдечно-съдови 
проблеми, може веднага да бъде 
получена лекарска помощ.

· Издаване на имунизационен 
паспорт или сертификат 
за имунизация
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