Кратка информация

– (От: 28.06.21)

Какво трябва да знаете за ваксинацията срещу корона
Този информационен лист ви предоставя важни отговори


Защо ваксинацията е важна?



Имам ли право да ваксинирам?



Къде мога да се ваксинирам и как да си запиша час?



Какви документи са ми необходими за ваксинация?



Има ли странични ефекти?



Къде мога да науча повече за ваксинацията?



Кой може допълнително да ме подкрепи?

Защо ваксинацията е важна?


При ваксинация имунната система се подготвя за патогена (напр. Corona).



По този начин вие не само се предпазвате ефективно, но и други хора, които не
могат да бъдат ваксинирани, например поради други заболявания!



Колкото повече хора се ваксинират, толкова по-малко може да се разпространи
инфекцията (наричана още стаден имунитет)

Имам ли право да се ваксинирам?
Да! Отменен е така нареченият приоритет на ваксинацията.
От 26 юни 2021 г. ваксинациите в центъра за ваксинация във Вупертал са възможни за
всички граждани (на възраст 16 и повече години).

Къде мога да се ваксинирам и как да си запиша час?
Възможна е ваксинация в центъра за ваксинация, при семейния лекар или при фирмения
лекар.


Адресът на центъра за ваксинация е: Rainer-Gruenter-Str. 21, 42119 Вупертал
Не идвайте до времето, за което сте резервирали час. Ваксинацията не е възможна
без резервиране на час.
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На общопрактикуващите лекари също е разрешено да ваксинират. Научете повече за
това от вашия семеен лекар.



Резервациите могат да бъдат направени и директно в Сервизния център на 0202 563
4858 или на sccorona@stadt.wuppertal.de да се договори.



Чрез Асоциацията на задължителните здравноосигурителни лекари в Северен Рейн:
Телефон 0800 11 6 11 7 01 или онлайн:
https://termin.corona-impfung.nrw/home



или чрез фирмените лекари

ВАЖНО: Хората, които наскоро са имали коронарна инфекция, не могат да бъдат
ваксинирани. Инфекцията трябва да е била преди поне шест месеца.
Допълнителна информация:
https://www.wuppertal.de/rathaus-buergerservice/corona/impfzentrumfaq.php#Wo_finde_ich_Infos_in_leichter_Sprache_oder_Geb-C3A4rdensprache-3F

Какви документи са ми необходими за ваксинация?


Лична карта или паспорт



Потвърждение на резервацията



Сертификат за ваксинация (ако е наличен)



Документи за ваксинация: информационен лист, медицинска история и формуляр за
съгласие Моля, носете попълнените формуляри * в два екземпляра * със себе си на
срещата



Доказателство за първоначална ваксинация



Медицински документи (напр. Сърдечна карта, диабетична лична карта или списък с
лекарства), ако има такива

Документите за ваксинацията могат да бъдат намерени на:
https://www.wuppertal.de/service/unterlagen-zur-coronaimpfung.php

Има ли странични ефекти от ваксинацията?


Възможно е да има странични ефекти. Това е нормално, защото имунната система
работи. Страничните ефекти обикновено не са опасни и често изчезват след няколко
дни.
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Страничните ефекти могат да бъдат например: треска, главоболие и болки в тялото,
зачервяване, болка и подуване.



Ако нежеланите реакции са по-лоши, трябва да съобщите за това на Вашия лекар.

Къде мога да науча повече за ваксинацията?


По телефона (0202 563 2000) или на уебсайта на град Вупертал
https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen2021/maerz21/kacheltext-impfen.php
https://www.wuppertal.de/rathaus-buergerservice/corona/impfzentrumfaq.php



Институтът Робърт Кох предоставя информационни материали по темата за
ваксинацията срещу корона на по-леки и на различни езици.
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19Aufklaerungsbogen-Tab.html



При вашия семеен лекар

Кой може допълнително да ме посъветва?


Гореща линия на град Вупертал: 0202 563 2000: от понеделник до петък: от 7 до 19
ч. / Събота и неделя: от 10 до 14 ч.



За новите имигранти и бежанци екипът подкрепящ интеграцията и работата с
бежанците в Министерството на имиграцията и интеграцията:
https://www.wuppertal.de/vv/oe/102370100000467685.php



За новите имигранти от зоната на ЕС новият имиграционен екип на ЕС подкрепя:
https://www.wuppertal.de/vv/oe/eu--neu-zuwanderung/204.35.php



Асоциация на задължителните лекари по здравно осигуряване в NRW: 0800 11 6 11
7 01

Допълнителни езици и информация можете да намерите под следната връзка или QR код
https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/download/index.php
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