Covid-19-Impfung

Вакцинація від Covid-19

Deutsch
Brauche ich wirklich eine Impfung? Ja, auf jeden Fall. Alle verfügbaren Impfstoffe
wirken und schützen Sie sehr gut gegen eine schwere Covid-19-Erkrankung. Wichtig
ist, lassen Sie sich vollständig impfen. Nach der Grundimmunisierung (zwei
Impfungen) lassen Sie sich bitte ein drittes Mal impfen. Nur mit dieser
Auffrischungsimpfung, auch Booster-Impfung genannt, sind Sie am besten vor einem
schweren Krankheitsverlauf geschützt. Für ein dauerhaftes Ende der Pandemie, ist
die Covid-19-Schutzimpfung der wirksamste Weg.
Nur wenn ausreichend Menschen geimpft sind, lassen sich die schweren
Erkrankungen und Todesfälle reduzieren. Das schaffen wir nur, wenn sich jede/r
Einzelne von uns vollständig impfen lässt.

Ukrainisch
Чи справді мені потрібна вакцинація?

Sind die Impfstoffe überhaupt sicher?
Ja, alle in Deutschland zugelassenen Impfstoffe sind ausreichend erforscht, getestet
und sicher.

Чи безпечні взагалі вакцини?

Hat der Impfstoff Nebenwirkungen?
Wie bei jeder Impfung kann es zu Impfreaktionen kommen. Zum Beispiel kann der
Arm an der Einstichstelle schmerzen. Es ist auch möglich, dass Sie sich unwohl fühlen
oder Fieber bekommen. Das ist normal, da Ihr Immunsystem reagiert. Ganz selten
kann es zu schwereren Nebenwirkungen kommen. Das Risiko schwer an Covid-19 zu
erkranken, ist viel höher. Alle Impfstoffe schützen Sie gut vor einer Ansteckung mit
dem Coronavirus und sind hochwirksam gegen schwerere Verläufe von Covid-19.

Чи є у вакцини побічні ефекти?
Як і при будь-якій вакцинації, можуть виникнути реакції на щеплення.
Наприклад, може боліти рука в місці ін'єкції. Також можливо, що ви можете
відчувати себе погано або у вас підвищиться температура. Це нормально,
оскільки ваша імунна система реагує. Дуже рідко можуть виникати серйозні
побічні ефекти. Ризик тяжкого перебігу захворювання на Covid-19 набагато
вищий. Усі вакцини добре захищають вас від зараження коронавірусом і є
високоефективними проти більш важких форм Covid-19.

Так, у будь-якому випадку. Усі доступні вакцини діють і дуже добре захищають
вас від важкого перебігу захворювання на Covid-19. Важливо вакцинуватися у
повному обсязі. Після базової імунізації (дві вакцинації), будь ласка,
вакцинуйтесь втретє. Тільки за допомогою цієї ревакцинації, також відомої як
бустерна вакцинація, ви найкраще захиститеся від тяжкого перебігу
захворювання. Для остаточного припинення пандемії найефективнішим
способом є вакцинація від Covid-19.
Серйозні захворювання та смертність можна зменшити лише за умови
вакцинації достатньої кількості людей. Це можливо лише за умови, якщо кожен
із нас буде вакцинований у повному обсязі.

Так, усі вакцини, схвалені в Німеччині, були належним чином досліджені,
випробувані та є безпечними.

Gibt es denn genug Impfstoff für alle?
Ja, es ist genügend Impfstoff verfügbar.

Чи вистачить вакцини на всіх?
Так, вакцин достатньо.

Welche Impfstoffe gibt es in Deutschland? Derzeit sind in Deutschland fünf
Impfstoffe, der Hersteller Moderna, Johnson&Johnson, Biontech, Novavax und
Astrazeneca zugelassen. Sie sind gut erforscht und sicher. Wenn Sie vollständig
geimpft sind, bieten die Impfstoffe eine sehr gute Wirksamkeit und schützen Sie vor
einem schweren Covid-19-Verlauf.
Die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna sind ab 12 Jahren, die Impfstoffe
von AstraZeneca und Johnson&Johnson ab 18 Jahren zugelassen.
Biontech/Pfizer hat auch einen speziellen Impfstoff für Kinder im Alter von 5 bis 11
Jahren entwickelt, der in Deutschland zugelassen ist und verwendet wird.
Die STIKO empfiehlt den Corona-Impfstoff der Firma Moderna nur für Menschen
über 30 zu verwenden, da sich gezeigt hat, dass es bei Jüngeren häufiger zu
Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen kam als mit der Biontech-Impfung.
Zudem sollte auch eine Impfung von Schwangeren unabhängig vom Alter vorsorglich
nur mit dem Impfstoff von Biontech erfolgen.
Mit dem Impfstoff von Novavax können sich aktuell nur Menschen impfen lassen, die
bislang noch gar keine Corona-Impfung bekommen haben.

Які вакцини доступні в Німеччині?
Наразі в Німеччині схвалено п’ять вакцин від виробників Moderna, Johnson &
Johnson, Biontech, Novavax і Astrazeneca. Вони добре досліджені та безпечні.
Якщо ви вакциновані у повному обсязі, вакцини дуже ефективні та захищають
вас від важкого перебігу Covid-19.
Вакцини Biontech/Pfizer та Moderna схвалені для осіб з 12 років, вакцини
AstraZeneca та Johnson&Johnson — для осіб з 18 років.
Компанія Biontech/Pfizer також розробила спеціальну вакцину для дітей у віці
від 5 до 11 років, яка схвалена та використовується в Німеччині.
STIKO (Постійна комісія з питань вакцинації) рекомендує використовувати
вакцину від коронавірусу Moderna лише людям старше 30 років, оскільки є дані,
що молоді люди частіше страждають на запалення серцевого м’язу і
перикардит, ніж при вакцинації Biontech.
Крім того, в якості запобіжного заходу вагітним жінкам слід вакцинуватися
тільки вакциною Biontech, незалежно від віку.
Наразі вакциною Novavax можуть вакцинуватися лише люди, які ще не
отримали щеплення від коронавірусу.

Wer sollte sich nicht impfen lassen?


Alle Personen, die an einer akuten Krankheit mit Fieber (38,5°C oder höher)
leiden, sollten erst nach vollständiger Genesung geimpft werden. Eine
leichte Erkältung oder erhöhte Temperatur (unter 38,5°C) sind dagegen kein
Grund, die Impfung zu verschieben.

Кому не слід робити щеплення?


Усім особам, які страждають від гострого захворювання з лихоманкою
(38,5°C або вище), слід вакцинуватися лише після повного одужання. З
іншого боку, легка застуда або висока температура (нижче 38,5°C) не є
причиною для відкладення вакцинації.



Bei einer Überempfindlichkeit gegenüber einem Impfstoffbestandteil.
Sprechen Sie hierzu vor der Impfung mit dem Impfarzt/der Impfärztin, wenn
bei Ihnen z.B. Allergien bekannt sind...



Якщо у вас підвищена чутливість до будь-якого компонента вакцини.
Перед вакцинацією, поговоріть з особою, яка проводить вакцинацію,
про те, що у вас є алергія, наприклад...

Brauche ich auch eine Impfung, wenn ich bereits mit dem Virus infiziert war?
Ja. Nach einer Infektion mit dem Corona-Virus verfügen Sie nur vorübergehend über
einen gewissen Schutz vor einer erneuten Erkrankung. Die STIKO empfiehlt im
Regelfall eine Impfung im Abstand von mindestens drei Monaten nach Feststellung
der Corona-Infektion. Eine Impfung kann bereits vier Wochen nach dem Ende der
COVID-19 Symptome erfolgen. Sprechen Sie hierzu am besten Ihre Ärztin oder Ihren
Arzt an.

Чи потрібно вакцинуватися, якщо я вже був заражений вірусом?

Kann oder soll ich auch mein Kind im Alter zwischen 12 und 17 Jahren impfen
lassen?
Ja, unbedingt, so zumindest die Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Auch
Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren brauchen insgesamt drei Impfungen. Nur bei
einer vollständigen Impfung bieten die Impfstoffe eine sehr gute Wirkung und
schützen vor einem schweren COVID-19-Verlauf. Der Nutzen der Impfung überwiegt
die Risiken!

Чи можна або потрібно робити щеплення своїй дитині віком від 12 до 17
років?

Was ist mit jüngeren Kindern? Auch Kinder zwischen fünf und elf Jahren können
nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission eine COVID-Schutzimpfung
erhalten. Das gilt insbesondere für Kinder mit Vorerkrankungen. Außerdem wird die
Impfung für Kinder empfohlen, die mit Personen Kontakt haben, die ein hohes Risiko
für einen schweren COVID-19-Verlauf tragen, weil sie selbst nicht oder nur
unzureichend durch eine Impfung geschützt werden können.

А як щодо дітей молодшого віку?

Die Impfungen sollen auf ausdrücklichen Wunsch der Eltern und nach ärztlicher
Aufklärung auch für Kinder ohne Vorerkrankungen möglich sein.
Für Kinder zwischen fünf und elf Jahren wird ein niedriger dosiertes und anders
abgefülltes Präparat im Vergleich zum herkömmlichen Biontech/Pfizer-Impfstoff

Так. Якщо ви перехворіли на коронавірус, ви маєте лише тимчасовий захист від
повторного захворювання. Як правило, STIKO (Постійна комісія з питань
вакцинації) рекомендує вакцинацію через щонайменше три місяці після
виявлення коронавірусної інфекції. Вакцинацію можна робити вже через чотири
тижні після припинення симптомів COVID-19. Найкраще поговорити про це зі
своїм лікарем/лікаркою.

Так, безперечно, принаймні так рекомендує Постійна комісія з вакцинації. Дітям
і підліткам від 12 років також необхідно зробити три щеплення. Вакцини мають
дуже хороший ефект і захищають від тяжкого перебігу COVID-19, лише якщо
вакцинація проведена у повному обсязі. Користь від вакцинації перевищує
ризики!

Згідно з рекомендацією Постійної комісії з вакцинації, щеплення від COVID-19
можуть отримати й діти віком від п’яти до одинадцяти років. Особливо це
стосується дітей, які вже раніше перенесли захворювання. Вакцинація також
рекомендована дітям, які контактують з особами які належать до групи
підвищеного ризику розвитку тяжкого перебігу COVID-19, оскільки вони самі не
можуть бути вакциновані або вакцинація не може їх захистити достатньою
мірою.
Вакцинація також повинна бути можливою для дітей без попередніх

verwendet. Von dem mRNA-Impfstoff sollen laut STIKO zwei Dosen im Abstand von
drei bis sechs Wochen gegeben werden.

захворювань за чітким бажанням батьків і після консультації лікаря.
Для дітей у віці від п’яти до одинадцяти років застосовують препарат у меншій
дозі та іншому фасуванні у порівнянні зі звичайною вакциною Biontech/Pfizer. За
інформацією STIKO (Постійна комісія з питань вакцинації) дві дози вакцини на
основі мРНК слід вводити з інтервалом від трьох до шести тижнів.

Hat eine Impfung Nebenwirkungen?
Wie bei jeder Impfung können kurze Zeit danach Nebenwirkungen auftreten. Die
häufigste Reaktion sind meistens Schmerzen an der Einstichstelle. Weitere
Reaktionen können Fieber, Müdigkeit sowie Kopfschmerzen sein. Solche Reaktionen
entwickeln sich meist innerhalb von zwei Tagen nach der Impfung und halten in der
Regel nur wenige Tage an.
Sehr selten machen sich Nebenwirkungen innerhalb weniger Wochen nach der
Impfung bemerkbar. Dann ist die Immunreaktion abgeschlossen.

Чи має вакцинація побічні ефекти?

Langzeitfolgen, also ein Auftreten von Nebenwirkungen viele Monate oder Jahre
nach der Impfung, sind nach wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht zu befürchten.
Die Impfstoffe werden auch nach der Zulassung durch das Paul-Ehrlich-Institut
weiter aktiv überwacht, sodass hier immer mehr Erkenntnisse zur Langzeitsicherheit
gewonnen werden.
Wer sich aus Sorge vor Impfkomplikationen nicht impfen lässt, muss wissen: die
Gefahr von Langzeitwirkungen einer Infektion mit dem Corona-Virus ist um ein
vielfaches höher.

Impfungen für Schwangere und Stillende
Um sich und ihr ungeborenes Baby zu schützen, empfiehlt die Ständige
Impfkommission Ihnen die Corona-Schutzimpfung. Eine Impfung mit zwei Dosen
eines mRNA-Impfstoffs kann ab dem 2. Schwangerschaftsdrittel erfolgen. Eine
Auffrischungsimpfung nach drei Monaten ist für Ihren vollständigen Impfschutz
notwendig.

Як і при будь-якій вакцинації, можуть виникнути побічні ефекти незабаром після
вакцинації. Найпоширенішою реакцією є біль у місці ін’єкції. Інші реакції можуть
включати лихоманку, втому та головний біль. Такі реакції зазвичай
розвиваються протягом двох днів після вакцинації та тривають лише кілька днів.
Дуже рідко проявляються побічні ефекти протягом декількох тижнів після
вакцинації. Тоді імунна відповідь буде завершена.
Згідно з науковими даними, через довгострокові наслідки, тобто виникнення
побічних ефектів через багато місяців або років після вакцинації, не варто
хвилюватися.
Після схвалення вакцин Інститут Пауля Ерліха продовжує активно стежити за
їхнім використанням, завдяки чому отримується все більше знань про їхню
безпеку у довгостроковій перспективі.
Кожен, хто не вакцинується через побоювання ускладнень вакцинації, повинен
знати, що ризик довгострокових наслідків від зараження коронавірусом у багато
разів вищий.

Щеплення для вагітних і жінок, які годують груддю
Для того, щоб захистити себе та свою ненароджену дитину, Постійна комісія з
вакцинації рекомендує вакцинацію від коронавірусу. Вакцинацію двома дозами
вакцини на основі мРНК можна робити з 2 триместру вагітності. Бустерна
вакцинація через три місяці необхідна для отримання повного захисту від

коронавірусу.
Eine Impfung von Schwangeren sollte unabhängig vom Alter nur mit dem Impfstoff
von Biontech erfolgen. So empfiehlt es die STIKO.
Auch für nicht oder unvollständig geimpfte Stillende wird eine solche Impfung gegen
COVID-19 mit mRNA-Impfstoffen empfohlen.

Impfung unbedingt empfohlen auch für alle Frauen, die gerne Kinder bekommen
möchten.
Wenn Sie noch nicht schwanger sind aber bereits Familiennachwuchs planen,
können und sollten Sie sich unbedingt noch vor Eintritt einer Schwangerschaft
impfen lassen. Durch die Impfung schützen Sie sich und ihr zukünftiges Baby vor
einem schweren Krankheitsverlauf durch Covid-19.

Незалежно від віку, вагітним жінкам слід вакцинуватися тільки вакциною
Biontech. Це рекомендація STIKO (Постійна комісія з питань вакцинації).
Вакцинація проти COVID-19 мРНК-вакцинами також рекомендована
невакцинованим або не у повному обсязі вакцинованим жінкам, які годують
груддю.
Поговоріть на порадьтесь на цю тему з гінекологом.

Вакцинація також рекомендована всім жінкам, які планують мати дітей.
Якщо ви ще не вагітні, але плануєте мати дітей, ви можете й обов’язково
повинні зробити щеплення до того, як завагітніти. Роблячи щеплення, ви
захищаєте себе та свою майбутню дитину від тяжкого перебігу захворювання,
викликаного Covid-19.

Für wen kommen derzeit die Auffrischungsimpfungen in Frage?

Хто наразі має право на отримання бустерної дози вакцин?

Auffrischungsimpfungen halten den mit der Zeit nachlassenden Impfschutz aufrecht
und schützen Sie sehr gut vor schweren Verläufen von COVID-19.
Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die Auffrischungsimpfungen für
Personen ab 12 Jahren.
Eine dritte Impfung schützt noch effektiver gegen eine Erkrankung und sollte mit
einem Abstand von mindestens drei Monaten zur zweiten Impfung erfolgen.

Бустерні щеплення підтримують захист, що забезпечується вакцинацією, який
з часом зменшується, і дуже добре захищає вас від тяжких перебігів
захворювання на COVID-19.
Постійна комісія з вакцинації (STIKO) рекомендує проводити бустерну
вакцинацію особам віком від 12 років.
Третя вакцинація ще ефективніше захищає від захворювання, і її слід робити
щонайменше через три місяці після другої вакцинації.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die Auffrischungsimpfungen für
Personen ab 12 Jahren. Das gilt auch für Schwangere ab dem zweiten
Schwangerschaftsdrittel.
Unabhängig davon, welcher Impfstoff zuvor verwendet wurde, soll für die
Auffrischungsimpfung ein mRNA-Impfstoff verwendet werden.

Постійна комісія з вакцинації (STIKO) рекомендує проводити бустерну
вакцинацію особам віком від 12 років. Це стосується і вагітних з другого
триместру вагітності.
Незалежно від того, яка вакцина була використана раніше, для бустерної дози
слід використовувати мРНК-вакцину.

Die STIKO empfiehlt darüber hinaus folgenden Personengruppen bevorzugt eine
Auffrischungsimpfung anzubieten, da sie besonders gefährdet sind, sich mit dem
Virus anzustecken und/oder schwer zu erkranken: Personen mit geschwächtem
Immunsystem (Immundefizienz), Personen ab 70 Jahren, Bewohnerinnen/Bewohner
und Betreute in Einrichtungen der Pflege für alte Menschen sowie Personal in
medizinischen und pflegerischen Einrichtungen.

STIKO (Постійна комісія з питань вакцинації) також рекомендує запропонувати
бустерну вакцинацію таким групам людей, оскільки вони особливо ризикують
заразитися вірусом та/або серйозно захворіти: людям з ослабленою імунною
системою (імунодефіцит), людям старше 70 років, мешканцям та особам, які
перебувають у закладах догляду за людьми похилого віку, та персоналу
медичних закладів та закладів догляду для осіб похилого віку.

Auch bisher Nicht-Geimpfte sollen vordringlich geimpft werden.
Також терміново слід вакцинуватися тим, хто раніше не був вакцинований.
Darüber hinaus hat die Ständige Impfkommission des Bundes (STIKO) ihre COVID-19
Impfempfehlung auch für Kinder ab 5 Jahre mit einer Vorerkrankungen und
Immunschwächen aktualisiert.




Kindern ab 5 Jahren mit Vorerkrankung wird eine erste
Auffrischungsimpfung empfohlen. Dabei gilt es zu beachten, dass die erste
Auffrischungsimpfung frühestens sechs Monate nach der
Grundimmunisierung verabreicht wird.
Kindern ab 5 Jahre mit einer Immunschwäche wird zusätzlich eine zweite
Auffrischungsimpfung empfohlen. Die zweite Auffrischungsimpfung soll
frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischungsimpfung erfolgen.

Personen, die mit dem Impfstoff von Johnson&Johnson geimpft wurden
Personen, die bisher einmal mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft
wurden, brauchen eine zweite und eine dritte Impfung. Nur so erhalten Sie die
schützende Grundimmunisierung. Es sind auch Zweit- und Drittimpfungen mit
Johnson&Johnson möglich, die STIKO empfiehlt aber mRNA-Impfstoffe, weil damit
eine bessere Immunantwort erzielt wird und Sie so den besten Schutz erhalten
Als sinnvoll wird die mehrmalige Verwendung von Johnson&Johnson nur dann
angesehen, wenn eine Allergie gegen PEG (Polyethylenglykol) vorliegt. Dieser Stoff
ist in den beiden mRNA-Impfstoffen enthalten, nicht aber in Johnson&Johnson.
Eine Impfung mit Johnson&Johnson schützt zwar vor schweren Krankheitsverläufen,
im Vergleich zu den mRNA-Impfstoffen kommt es aber etwas häufiger zu
Impfdurchbrüchen – also zu Corona-Ansteckungen trotz Impfung.

Крім того, Федеральна постійна комісія з вакцинації (STIKO) оновила свої
рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19 дітям від 5 років з попередніми
захворюваннями та імунодефіцитом.



Першу бустерну дозу вакцини рекомендується робити дітям віком від 5
років, які вже раніше перехворіли. Важливо відзначити, що перша
бустерна доза вводиться не раніше ніж через пів року після первинної
імунізації.



Друга бустерна доза рекомендована дітям від 5 років з
імунодефіцитом. Другу бустерну дозу слід вводити не раніше ніж через
три місяці після першої ревакцинації.

Особи, вакциновані вакциною Johnson&Johnson
Особам, які раніше були вакциновані вакциною Johnson&Johnson, знадобиться
отримати другу та третю дозу вакцини. Це єдиний спосіб отримати базову
захисну імунізацію. Вакцинування другою та третьою дозою вакцини
Johnson&Johnson також можливі, але STIKO (Постійна комісія з питань
вакцинації) рекомендує мРНК-вакцини, оскільки вони забезпечують кращу
імунну відповідь і захист.

Die zweite Impfung erfolgt ab vier Wochen nach Erhalt der ersten Impfung.
Eine dritte Impfung als Booster sollte ab drei Monate nach der zweiten Impfung
erfolgen. Diese Auffrischung erhöht den Impfschutz noch einmal deutlich.
Kann ich mich mit Novavax impfen lassen, wenn ich bisher nur einmal mit
Johnson&Johnson geimpft wurde?
Mit Johnson & Johnson Geimpfte gelten nicht als ungeimpft, sondern als nicht
vollständig immunisiert. Wenn Sie mit Johnson & Johnson geimpft worden sind, ist
aktuell keine Impfung mit Novovax möglich.
Auffrischimpfung auch für Genesene empfohlen
Personen ab 12 Jahren, die bereits mit nachgewiesenem PCR-Test an Corona
erkrankt waren, sollten eine Impfung frühestens drei Monate nach der
durchgemachten Corona-Infektion erhalten. Eine Impfung ist bereits nach vier
Wochen möglich, wenn das Risiko für eine Ansteckung mit einer neu aufgetretenen
Virusvariante, wie der Omikron-Variante, gegeben ist. Bitte sprechen Sie mit Ihrer
Ärztin oder Ihrem Arzt. Gleiches gilt für 5 bis 11-jährige Kinder mit Vorerkrankung
nach durchgemachter Corona-Infektion. So empfiehlt es die STIKO.
Das gilt auch für Personen, die nach der ersten oder zweiten COVID-19Schutzimpfung eine Corona-Infektion durchgemacht haben. Auch sie sollten eine
Auffrischungsimpfung im Abstand von drei Monaten zur letzten Infektion erhalten.

Багаторазове використання вакцин Johnson&Johnson вважається доцільним
лише за наявності алергії на PEG (поліетиленгліколь). Ця речовина міститься у
двох мРНК-вакцинах, але не в Johnson&Johnson.
Щеплення вакциною Johnson&Johnson захищає від тяжкого перебігу
захворювання, але в порівнянні з вакцинами на основі мРНК, зараження
коронавірусною інфекцією трапляється частіше, попри вакцинацію.
Друга вакцинація проводиться через чотири тижні після отримання першого
щеплення.
Третє щеплення як бустерну дозу слід отримати через три місяці після другої
вакцинації. Ця ревакцинація значно підвищує захист від коронавірусу.
Чи можу я отримати щеплення вакциною Novavax, якщо я був вакцинований
лише один раз вакциною Johnson & Johnson?
Ті, хто вакцинований Johnson & Johnson, не вважаються невакцинованими, але є
не повністю імунізованими. Якщо ви отримали щеплення вакциною Johnson &
Johnson, вакцинація з Novovax наразі неможлива.
Бустерна вакцинація також рекомендована тим, хто одужав
Особам віком від 12 років, які вже перенесли коронавірус з підтвердженим
ПЛР-тестом, вакцинацію слід робити не раніше ніж через три місяці після
коронавірусної інфекції. Вакцинація можлива вже через чотири тижні, якщо
існує ризик зараження нововиявленим варіантом вірусу, наприклад, варіантом
омікрон. Будь ласка, порадьтесь зі своїм лікарем. Те ж саме стосується дітей
віком від 5 до 11 років із попередніми захворюваннями після перенесеної
коронавірусної інфекції. Саме це рекомендує STIKO (Постійна комісія з питань
вакцинації).
Це також стосується людей, які перенесли коронавірусну інфекцію після першої
чи другої вакцинації від COVID-19. Вони також повинні отримати бустерну дозу
вакцини через три місяці після останнього інфікування.

Die dritte Impfung bzw. Auffrischungsimpfung erfolgt nach drei Monaten. Warum
geht das nicht früher?

Третя вакцинація або бустерна вакцинація проводиться через три місяці. Чому
не раніше?

Die dritte Impfung, also die Auffrischungsimpfung bzw. der Booster, wird von der
SITKO nach frühestens drei Monaten empfohlen. Diese drei Monate müssen
mindestens eingehalten werden. Sonst nützt die dritte Impfung leider nichts.

Третя вакцинація, тобто ревакцинація або бустерна вакцинація, рекомендована
STIKO не раніше ніж через три місяці. Принаймні ці три місяці необхідно
почекати. Інакше введення третьої дози вакцини не принесе користі.

Die Auffrischungsimpfung stabilisiert das Immungedächtnis des Körpers. Das
Immunsystem wird noch einmal angekurbelt und gestärkt. Dafür braucht es
allerdings eine längere Zeit. Nach der zweiten Impfung braucht der Körper
mindesten drei Monate, bis sich die so genannten T-Zellen ausreichend aufgebaut
haben. Der körperliche Reifeprozess der T-Zellen lässt sich nicht beschleunigen. Eine
frühere Auffrischungsimpfung würde also leider keinen zusätzlichen Schutz vor einer
Infektion mit dem Virus bringen.

Бустерна вакцинація стабілізує імунну пам’ять організму. Таким чином імунна
система все більше зміцнюється. Однак це займає багато часу. Після другої
вакцинації організму потрібно щонайменше три місяці, аби так звані Т-клітини
виробилися в достатній кількості. Процес дозрівання Т-клітин неможливо
прискорити. На жаль, завчасна бустерна вакцинація не забезпечить додаткового
захисту від зараження вірусом.

Quelle: https://impfen-schuetzen-testen.de/impfen/#start , Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

