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Važne informacije o cijepljenju protiv korone
Zašto je cijepljenje protiv korone dobro za mene?
›C
 ijepljenjem protiv korone vrlo ćete se dobro zaštititi.
Cijepljenjem ćete se zaštititi od teškog oblika korona
virusne bolesti i od smrti.
›U
 jedno ćete zaštititi i svoju obitelj od zaraze.
›P
 ravila za sprječavanje zaraze za ljude koji su primili
cjepivo protiv korone osjetno su blaža. Ali ne i za ljude
koji nisu cijepljeni.
›C
 ijepljenje protiv korone je dobrovoljno. Ali: zaštitite se!
Koliko se teško može oboljeti od korone?
›P
 ojedini ljudi teško obole ili još dugo imaju zdravstvenih
poteškoća.
›M
 nogi ljudi moraju ići u bolnicu, a neki čak i na odjel
intenzivnog liječenja.
›V
 eć su mnogi ljudi umrli od korone.
›Z
 a sljedeće skupine osoba koronavirus osobito je opasan:
za starije ljude ili ljude koji boluju od određenih bolesti.
Ali ponekad i mladi i zdravi ljudi vrlo teško obole.
Koliko su dobra cjepiva?
›D
 ostupna su različita cjepiva. Europska agencija za
lijekove ispitala je sva cjepiva.
›C
 jepivo ne uzrokuje neplodnost i ne ugrađuje vam se čip.
Na internetu ćete pronaći još mnogo drugih lažnih vijesti.
›K
 ao i pri uzimanju svih lijekova ponekad ima nuspojava,
ali to je rijetko. Vrlo mnogo ljudi dobro podnosi cjepiva.
›M
 ože se dogoditi da se nakratko osjećate bolesni. No
opasnosti od korone daleko su veće!
Koliko stoji cjepivo?
Cjepivo je besplatno.
Koliko cjepiva trebam?
Većina cjepiva iziskuje dva cijepljenja u razmaku od
nekoliko tjedana. Za oba ćete cjepiva dobiti termine.
Tek ćete tada biti zaštićeni od teškog oblika koronavirusne
bolesti.

impfzentren.bayern.de

Kako se mogu prijaviti?
›M
 ožete se prijaviti kod liječnika primarne zdravstvene
zaštite. I liječnici primarne zdravstvene zaštite provode
cijepljenje.
›M
 ožete se prijaviti i putem interneta:
www.impfzentren.bayern.de
› Ili nazovite, broj telefona je: 0911 / 148 98 243
Gdje ću biti cijepljen/a u Nürnbergu?
› k od svog liječnika primarne zdravstvene zaštite
›u
 Centru za cijepljenje u centru Messezentrum
(stanica podzemne željeznice „Messe” na liniji podzemne
željeznice U1)
›u
 prodajnom centru Citypoint u centru grada
(stanica podzemne željeznice „Lorenzkirche” linije
podzemne željeznice U1).
Adresa je: Pfannenschmiedsgasse 20, Nürnberg
›u
 prijašnjem uredu za registraciju motornih vozila
KfZ-Zulassung. Adresa je: Großreutherstr. 115 B, Nürnberg
Što će se događati na cijepljenju?
›P
 rije cijepljenja s vama će porazgovarati liječnik ili liječnica
i sve vam točno objasniti. Možete sve pitati.
›P
 otom ćete primiti injekciju cjepiva u ruku.
›N
 akon cijepljenja odmorite se na licu mjesta još 15 minuta.

www.nuernberg.de

Imate li još pitanja?
Dostupni su videozapisi klinike iz Nürnberga. Liječnici
odgovaraju na 10 najvažnijih pitanja o cijepljenju.
U videozapisima možete postaviti titlove na ovim jezicima:
turski, rumunjski, ruski.
Videozapis možete pronaći ovdje:
www.klinikum-nuernberg.de/impfvideos
Više informacija možete pronaći i na internetu na adresi:
www.nuernberg.de

integreat.app/nuernberg/de
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Kako ću dobiti cjepivo?
›Z
 a cijepljenje vam je potreban termin.
U tu se svrhu morate prijaviti.
›N
 akon nekog vremena dobit ćete obavijest.
Tamo će biti navedeni termini cijepljenja.

