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Ваксиниране за защита срещу коронавирус
ВАЖНО: Ваксинирането е доброволно и безплатно!
1. Разрешени ваксини в Германия
Ваксина
BionTech

Информация
 Тип ваксина: mRNA-ваксина
 Препоръка за ваксиниране: разрешена за лица над 12 години
 Ваксинационна схема: засега две дози в интервал от 4 седмици
Moderna
 Тип ваксина: mRNA-ваксина
 Препоръка за ваксиниране: разрешена за лица над 18 години
 Ваксинационна схема: засега две дози в интервал от 4 седмици
Astrazeneca  Тип ваксина: векторна ваксина
 Препоръка за ваксиниране: Лица над 60 години както и лица между
18 и 59 години след предварително лекарско разяснение и след
лична преценка на риска
 Ваксинационна схема: понастоящем хетерогенно ваксиниране,
тоест, първото ваксиниране се извършва с Astrazeneca и второто
ваксиниране се извършва след не по-рано от 4 седмици с mRNAваксина
Johnson &
 Тип ваксина: векторна ваксина
Johnson
 Препоръка за ваксиниране: Лица над 60 години както и лица между
18 и 59 години след предварително лекарско разяснение и след
лична преценка на риска
 Ваксинационна схема: една доза

2. Необходими документи
№
1.
2.

Документи
Лична карта или паспорт
Разяснителна брошура относно ваксиниране за защита срещу коронавирус (2 x)
 налична на различни езици на:
https://www.zusammengegencorona.de/downloads/?filter=alledownloads&sort=date
3. Формуляр за съгласие вкл. анамнеза относно ваксиниране за защита срещу
коронавирус (2x)
 налични на различни езици на:
https://www.zusammengegencorona.de/downloads/?filter=alledownloads&sort=date
4. Само при заявяване посредством Обединението на работещите със здравните
каси лекари: потвърждение на датата
5. Ако са налични: медицински документи като лекарствен план или паспорт за
наличие на алергии
Не е необходима карта за здравно осигуряване.
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3. Протичане на ваксинирането
Протичане
Регистриране
Лекарско разяснение

Консултация с лекар

Ваксиниране
Последващо наблюдение

Обяснение
С помощта на документите, които донесохте със себе си,
се отбелязват датите за ваксиниране.
Вие получавате разяснителна брошура и формуляра за
съгласие относно ваксинирането за защита срещу
коронавирус, ако вече не сте попълнили документите
вкъщи.
Получавате възможността да зададете въпроси на
лекарка или на лекар относно ваксинирането за защита
срещу коронавирус, както и за евентуални странични
въздействия.
Ваксинирането се извършва от обучен специализиран
персонал.
Кратък престой (най-много 30 минути) като предпазна
мярка под медицинско наблюдение.

По-нататъшна информация ще намерите – също така на различни езици –
на www.kreis-kleve.de.
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