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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАКСИНАЦИЯ
СРЕЩУ COVID-19
КОРОНАВИРУСЪТ

Коронавирусът (SARS-CoV-2) се предава от човек на човек и причинява заболяването COVID-19,

което може да засегне всички, независимо от възрастта им. Болестта продължава от няколко дни
до няколко седмици с оплаквания като температура, кашлица, загуба на обоняние и вкус и
затруднено дишане. При тежка форма на заболяването настъпва възпаление на дихателните

пътища и други органи. Тогава може да се наложи лечение в интензивно отделение. Болестта
COVID-19 може да има дългосрочни последици и да доведе до смърт. Ваксинацията е найдобрата защита срещу тази болест.

ЗАЩО БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ИМУНИЗИРАТЕ?

Ваксинацията Ви предпазва от тежка форма на болестта COVID-19.
КАК ДЕЙСТВА ВАКСИНАЦИЯТА?

Ваксинацията стимулира развитието на антитела в тялото Ви. Те Ви предпазват от тежка форма на
заболяване в случай на съприкосновение с вируса COVID-19 (SARS-CoV-2). Ваксинацията Ви
защитава най-малко 6 месеца от тежко протичане на болестта. Ако някой по изключение се

разболее от COVID-19, въпреки че е ваксиниран, заболяването протича определено по-леко.
Избягват се усложнения и смъртен изход. Ваксините не съдържат вирус (SARS-CoV-2).
Следователно не можете да получите вируса COVID-19 от ваксинацията.
БЕЗОПАСНА ЛИ Е ВАКСИНАЦИЯТА?

Да. Тестовете потвърждават, че ваксините са ефикасни и безопасни. Всички ваксини срещу COVID19, разрешени в Европа са тествани основно и продължават да бъдат строго контролирани. На
тази база Европейската агенция по лекарствата (EMA) е издала разрешение за ваксините.
КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ВАКСИНИРА?

Ваксинациите са възможни за лица, навършили 12 или 18 години - в зависимост от ваксината.

Хора с предишни заболявания (като диабет, високо кръвно налягане, сърдечни заболявания, астма)
също могат да бъдат ваксинирани. Винаги можете предварително да се консултирате с Вашия
лекуващ лекар за ваксинацията и след това да решите, дали желаете да я направите.

Хора с алергии (като хранителни алергии, алергии към полени или домашен прах, непоносимост
към антибиотици) също могат да бъдат ваксинирани, тъй като ваксината не съдържа тези

вещества. Моля, консултирайте се с Вашия лекар за алергиите си и носете със себе си Вашия
паспорт за алергии.

КОЙ НЕ БИВА ДА СЕ ВАКСИНИРА?

Ако имате остра, тежка инфекция с висока температура (над 38 ° C) говорете моля с Вашия
лекуващ лекар, преди да се ваксинирате. Ако сте бременна, предполагате, че може да сте

бременна или планирате да забременеете, говорете моля с Вашия лекар. Ако в момента сте болен
от COVID-19 (до 4 седмици след първия положителен PCR тест).
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ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ ВАКСИНИРАТ ЛИЦА, КОИТО ВЕЧЕ СА ПРЕКАРАЛИ COVID-19?

Възможно е да се заразите отново и след като сте прекарали COVID-19.

Ето защо преболедувалите COVID-19 също трябва да бъдат ваксинирани.

Ваксинацията би трябвало обаче да се извърши най-рано 4 седмици след заболяването.
КЪДЕ И КАК МОГА ДА СЕ ВАКСИНИРАМ?

Ваксинацията се извършва на различни места. Можете или да си запишете час или да отидете в

имунизационен център без предварителна регистрация. Актуалните адреси и работно време ще
намерите на impfservice.wien
КАК Е ОРГАНИЗИРАНА ВАКСИНАЦИЯТА?

Ваксинацията е доброволна и не трябва да плащате нищо за нея. Преди ваксинацията ще получите
анкетен лист (информация), който трябва да попълните. Ако имате някакви въпроси относно
ваксинацията, можете да ги обсъдите с лекар преди това. Моля, носете при ваксинацията

документ за самоличност, Вашата здравноосигурителна карта (ако имате) и имунизационния
паспорт (ако имате такъв). Деца под 14 години да се придружават от родител или настойник или
да представят декларация за съгласие, подписана от родител или настойник. При имунизацията
Ви се поставя инжекция с ваксината в горната част на ръката. След ваксинацията трябва да
изчакате на място около 20 минути. Ако не се чувствате добре, моля, кажете това на лекаря или

медицинския персонал там. Има различни ваксини. В зависимост от вида ще Ви се поставят до две

дози ваксина и евентуални реимунизации. Втората доза се поставя няколко седмици след първата.
МОГА ЛИ ДА СИ ИЗБЕРА ВАКСИНАТА?

Можете да си изберете ваксина съобразно възрастта и наличността.
ИМА ЛИ СТРАНИЧНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ ВАКСИНАЦИЯТА СРЕЩУ COVID-19?

Ваксинацията може да причини неприятни странични ефекти, например болки, подуване или
зачервяване на мястото на инжектиране, които се лекуват лесно и успешно. Често след

ваксинацията хората чувстват умора или имат главоболие, или лека температура. Възможни са и
гадене, повръщане или зъзнене. Тези странични ефекти обаче са нормална реакция от
ваксинацията. Те показват, че тялото се подготвя за защита срещу причинители на болести.

Повечето от страничните реакции изчезват след няколко дни. Странични действия се наблюдават
при повече от един човек на 10 ваксинирани.

ТРЯБВА ЛИ ДА НОСЯ МАСКА FFP2 ВЪПРЕКИ ВАКСИНАЦИЯТА?

И след ваксинацията трябва да продължите да се придържате към указанията за безопасност, като
маски за защита на устата и носа FFP2, правила за разстояние и хигиена.
Връзка към допълнителна информация:
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Haeufig-gestellte-Fragen.html
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Informationen-inFremdsprachen-.html
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Jetzt-anmelden-/Faktencheck-zurCorona-Schutzimpfung.html

