
за COVID19 

ваксинацията
ИНФОРМАЦИЯ

Гореща линия за коронавирус на Федералното 
министерство на здравеопазването при общи въпроси   
ПН до ЧТ: 8 до 18 часа / ПТ: 8 до 12 часа
тел. 030 / 346 465 100

Информационен сайт с общи указания за ваксинацията, 
разясняване на митовете за ваксините, рисковете 
и страничните ефекти, както и информация за 
одобрението, ефективността и безопасността на 
ваксините
https://www.zusammengegencorona.de/leichtesprache/

В център за ваксинация
Записване на час по телефона на номер 116117 или след 
онлайн регистрация (получавате Вашия час по имейл или 
SMS) 

В някои федерални провинции ваксинацията в центровете 
за ваксинация вече е възможна също и без предварително 
записване на час.  

КЪДЕ МОГА ДА СЕ ИНФОРМИРАМ ПО-ПОДРОБНО ЗА COVID-19 ВАКСИНАЦИИТЕ?

При личния или специализирания лекар
Просто се обадете в практиката на Вашия личен 
лекар и директно си уговорете час.

При мобилните екипи за ваксинация
В множество градове има мобилни екипи за 
ваксинация (напр. в Бусен), които позволяват 
ваксинация без предварително записване.

Информация за COVID-19 ваксинацията на различни 
езици

иРНК ваксина:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ 
Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html

векторна ваксина:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ 
Materialien/COVID-19-Vektorimpfstoff-Tab.html

КАК ДА СИ ЗАПИША ЧАС ЗА ВАКСИНАЦИЯ?

ДОБРИ ПРИЧИНИ, ЗА ДА СЕ ВАКСИНИРАТЕ
Ваксинацията е безплатна, от 11 октомври тестовете 
трябва да се заплащат самостоятелно. Правилото за 
ваксинирани, преболедували и тествани лица важи за 
посещения в болници и домове за стари хора, ресторанти 
на закрито, нощувки в хотел, мероприятия и услуги с 
физическа близост (напр. фризьор). 

Няма ограничения на контактите за ваксинирани.  
Вашата ваксинация намалява опасността от заразяване за 
Вас самите и от препредаване на вируса на неваксинирани 
(деца под 12 години, лица с предварителни заболявания) 
около Вас. 

Рискът от тежко протичане на заболяването и от дълъг 
Covid значително се намалява. Вероятността от сериозна 
реакция на ваксината е по-ниска, отколкото риска от 
тежко протичане на заболяването или от дълъг Co-
vid. Без ваксинация всеки 7-ми от заболелите изкарва 
заболяването тежко. 

Едно малко убождане за мен, едно голямо за 
човечеството.По принцип посещението за ваксинация 
отнема максимум половин час. 
Многото ваксинирани полагат пътя обратно към 
нормалността и по-малкото мерки.

Друг език? Просто сканирайте QR кода и изтеглете PDF файла.

Тук ще намерите лесно всички възможности за ваксинация за Вашето местоживеене, десет добри причини да се ваксинирате, 
както и всички важни документи, от които се нуждаете за Вашия час за ваксинация. При допълнителни въпроси нашите 
ръководители на обекта ще се радват да Ви помогнат.  www.zusammengegencorona.de/impfen/hier-wird-geimpft/
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