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Тя ме предпазва.
Предпазва ме и от Омикрон.

Вълната на Омикрон се разпространи и в Германия.
Данните показват: Всяка ваксинация помага. помага
и Омикрон. Дори и първата ваксинация предпазва от
тежки форми на заболяването. А бустерната вакси
нация подобрява Вашата защита още повече. Бустер
ната доза действа.

Предпазва моето семейство,
бабите и дядовците ми, при
ятелите ми – и всички, които
са изложени на особен риск.

Преди всичко, онези, които са получили бустерна
ваксинация заразяват други хора по-рядко отколкото
неваксинираните. Така че, като се ваксинирате, Вие
предпазвате не само себе си, но и Вашето семейство,
а също така Вашия кръг на приятели и колеги. С
помощта на ваксинацията Вие предпазвате и хората,
които не бива да бъдат ваксинирани или които мо
же и да не реаг ират добре на ваксинацията поради
тяхно друго заболяване - и поради това са изложени
на особено висок риск.

Безопасни ваксини.

Лицензираните ваксини се разграждат в организма
след кратко време. Междувременно ваксините срещу
корона са били прилагани само в Германия около
160 милиона пъти, а по целия свят - милиарди пъти.
При това нежелани странични ефекти са проявени
изключително рядко. Дългосрочни последс твия не
са известни. Почти няма някоя друга вакс ина която
досега да е била подлагана на толкова строг н
 аучен
мониторинг за толкова кратко време, както лицен
зираните ваксини срещу Covid-19.
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Ваксинирането крие много
по-малко рискове отколкото
заболяването от корона.
След ваксинация с корона се появяват много
рядко сериозни странични ефекти (по-малко
от един случай на 10 000 ваксинирани лица).
Затова пък рискът от тежко или продължително
протичане на заболяването е значително
по-голям, ако се заразите с корона.

Без дълго чакане, безплатно
и без задължително удосто
веряване на личността чрез
паспорт.

Ваксинирането става много лесно. Не е необходимо
да притежавате паспорт, здравноосигурителна карта
или да плащате каквото и да било. Ваксинирането
и получаването на бустер доза е възможно да стане
на много места, като например в център за ваксини
ране, в лекарските кабинети, в предприятия и фирми
или по време на специално организирани акции без
продължително чакане. А също така и във Вашата
аптека по местоживеене.

За всяка възраст
подходящата ваксина.

Ваксинацията се препоръчва за всички лица над
12-годишна възраст, включително и бустер ваксина
цията, т.е. третата ваксинация. Възможно е също
така да бъдат ваксинирани и деца от петгодишна
възраст нагоре. Ваксините се тестват непрекъснато
по отношение на тяхната ефективност и безопас
ност. Освен така наречените ваксини от тип mRNA
на Moderna и Biontech и векторната ваксина на
Johnson & Johnson, вече се предлага за всички над
18-годишна възраст и друг вид ваксина – Novavax.
За всички, които предпочитат инактивирана или
„мъртва” ваксина, вече има и такава на разположение.

Възможност за нормален
живот – в училище, в
ресторанта и в киното.

С ваксинацията срещу корона ежедневието ни ста
ва по-лесно. Било в ресторант или кръчма, при па
заруване, в киното или в училище: с ваксинацията
всички обществени прояви са по-безопасни и мер
ките за защита могат да бъдат облекчени. И още
нещо: онези, които са ваксинирани неотдавна или
са получили бустер доза не е необходимо да се по
ставят под карантина.

