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Важна информация относно
ваксинирането срещу коронавирус
Защо ваксинацията срещу коронавирус е добра за мен?
›В
 аксинацията срещу коронавирус Ви предпазва много
добре. Ваксинацията Ви предпазва от тежко протичане на
коронавирусна инфекция и смърт.
›Т
 я предпазва и Вашето семейство от заразяване.
›П
 равилата за коронавируса са по-малко строги за хората,
които са ваксинирани срещу коронавирус. Това обаче не
важи за хората без ваксина.
›В
 аксинацията срещу коронавирус е доброволна. Обаче:
Защитете се!
Колко тежко може да се разболее човек от коронавирус?
›Н
 якои хора се разболяват сериозно или имат дългосрочни
здравословни проблеми.
›Н
 якои хора се налага да постъпят в болницата, някои дори
в интензивното отделение.
›М
 ного хора вече починаха от коронавирус.
›К
 оронавирусът е особено опасен за следните хора:
за по-възрастните хора или за хората с определени
заболявания. Но понякога дори и млади и здрави хора се
разболяват много тежко.
Колко добри са ваксините?
›И
 ма различни ваксини. Всички са разгледани от
Европейската агенция по лекарствата.
›О
 т тях не ставате стерилни и не Ви поставят чип. В
интернет има още много други фалшиви новини.
›К
 акто при всички лекарства, понякога има странични
ефекти, но това е рядко. Повечето хора понасят добре
ваксините.
›М
 оже да се почувствате зле за кратко време. Но рисковете
от коронавируса са много по-големи!
Колко струва ваксинацията?
Поставянето на ваксината е безплатно.
Колко ваксини са ми необходими?
За повечето ваксини ще Ви трябват две ваксинации с
интервал от няколко седмици. Ще Ви бъдат насрочени
часове и за двете ваксинации. Едва след това ще бъдете
защитени срещу сериозно протичане на болестта
коронавирус.
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Как мога да се регистрирам?
›М
 ожете да се регистрирате при Вашия личен лекар.
Ваксини поставят и личните лекари.
›М
 ожете да се регистрирате в интернет:
www.impfzentren.bayern.de
›И
 ли да се обадите на телефонен номер: 0911 / 148 98 243
Как да получа ваксина в Нюрнберг?
›П
 ри Вашия личен лекар
›В
 центъра за ваксинация в изложбения център
(метростанция „Messe“ на линия на метрото U1)
›В
 Citypoint в центъра на града
(спирка на метрото „Lorenzkirche“ на линията на метрото U1)
Адресът е: Pfannenschmiedsgasse 20, Nürnberg
›В
 бившата сграда на KfZ-Zulassung.
Адресът е: Großreutherstr. 115 B, Nürnberg
Какво се случва при поставянето на ваксината?
›П
 реди ваксинацията лекар ще разговаря с Вас и ще Ви
обясни подробно всичко. Можете да задавате всякакви
въпроси.
›С
 лед това ще Ви бъде поставена инжекция с ваксината в
рамото.
›С
 лед ваксинацията починете още 15 минути на място.
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Имате ли още въпроси?
Има видеоклипове от клиниката в Нюрнберг. Лекарите
отговарят на 10-те най-важни въпроса относно
ваксинацията. Можете да настроите субтитрите за
видеоклиповете на следните езици: Турски, румънски, руски.
Можете да намерите видеоклипа тук:
www.klinikum-nuernberg.de/impfvideos
Допълнителна информация може да бъде намерена и в
Интернет на адрес: www.nuernberg.de

integreat.app/nuernberg/de
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Как да направя ваксинацията?
›З
 а ваксинацията Ви е нужен насрочен час.
Трябва да се регистрирате за това.
›С
 лед известно време ще получите съобщение.
В него ще са посочени часовете за ваксинациите.

