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Iată o listă cu cele mai importante întrebări despre vaccinare:
Trebuie să mă vaccinez împotriva Covid-19, adică există obligația de a mă vaccina
împotriva Ccorona?
Nu, nu există nicio obligație de vaccinare împotriva Corona.
Trebuie să plătesc pentru Vaccinul împotriva Corona?
Nu.
Trebuie să evit contactul cu alte persoane o vreme după vaccinare, de ex. bebelușii /
copiii mici, persoanele cu risc sau alte persoane care nu au fost încă vaccinate?
Nu. Cu toate acestea, persoanele vaccinate trebuie să respecte în continuare reglementările
de igienă existente.
Se poate vaccina oricine, inclusiv femeile însărcinate sau persoanele cu anumite boli
anterioare?
Deoarece nu există încă suficiente informații, vaccinarea în timpul sarcinii și alăptării este
recomandată în prezent numai după o evaluare individuală a riscurilor și beneficiilor. Vă
rugăm să clarificați personal posibilitatea de vaccinare în cazuri individuale împreună cu
medicul dumneavoastră de familie.
De ce ar trebui să mă vaccinez?
Vaccinările sunt cel mai bun mod de a vă proteja pe dvs. și pe ceilalți de boli infecțioase
precum Corona. De asemenea, ajută la prevenirea răspândirii bolilor.
Trebuie să amân programarea la vaccin în caz de boală?
Da, vaccinarea nu este posibilă în cazul altor infecții acute. Dacă aveți întrebări cu privire la
situația dvs. individuală, vă rugăm să contactați medicul de familie.
Poate invitația să fie transmisă sau dăruită unei rude?
Nu. Invitațiile sunt personale și sunt trimise în ordinea regulilor stabilite prin Ordonanța
privind vaccinarea împotriva coronavirusului (CoronaImpfV).
Ce se întâmplă dacă rămân blocat/ă într-un ambuteiaj pe drumul spre programare sau
dacă din alte motive ajung (puțin) târziu?
În acest caz, sunteți rugați să veniți oricum la centrul de vaccinare și să vă adresați
personalului de la fața locului.
Cât de sigur este noul vaccin Covid-19?
Ca orice alt vaccin, noul vaccin, care ar trebui să protejeze împotriva infecției cu virusul
Corona, este atent verificat. Procesul de aprobare este supus unor controale stricte din
partea politicienilor și oamenilor de știință. Acest vaccin nou dezvoltat îndeplinește, de
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asemenea, cerințele de calitate naționale și internaționale și este introdus pe piață numai
după suficiente teste.
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https://www.schleswigholstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Allgemeines/Impfzentren/impfzentren_nod
e.html



https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-VektorimpfstoffTab.html



https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zumcoronavirus#tar-2

