Вакцинація від
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.

Варіанти вакцинації Мобільної команди з
вакцинації:
Години роботи стаціонарних пунктів вакцинації
Щодня з 12:00 до 18:00
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Пункт вакцинації
MITTE
MEDI-LEARN
Bahnhofstraße 24
35037 Marburg
(Банхофштрассе 24
35037 Марбург)

Пункт вакцинації OST
Am Bärenbach
35260 Stadtallendorf
(У Беренбаху
35260
Штадталлендорф)

Для всіх осіб віком від
З понеділка по неділю З понеділка по неділю
12 років
Для дітей від 5 років

Щосуботи

Щочетверга

Ми керуємося рекомендаціями Постійної комісії з
вакцинації. Це рекомендує вакцинувати від COVID
19 дітям від 5 років з уже існуючими хворобами, та
взагалі людям від 12 років.
Подальші публічні мобільні кампанії та поясненя з
вакцинації Інституту Роберта Коха вашою
державною мовою можна знайти на нашій
домашній сторінці:
https://www.marburgbiedenkopf.de/soziales_und_gesundheit/corona/Impf
zentrum.php
або під QR-кодом:

зі своїм лікарем/лікаркою.

Чи має вакцинація побічні ефекти?
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.

Кому не слід робити щеплення?



На домашній сторінці ви також знайдете
посилання на медичний кооператив Prima eG та
центр вакцинації Німецького Червоного Хреста в
Бєденкопфі.
Якщо у вас виникли питання, будь ласка, зв'яжіться
з нами через нашу адресу електронної пошти
impfteam-corona@marburg-biedenkopf.de

Чи потрібно вакцинуватися, якщо я вже був
заражений вірусом?
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



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 підвищена температура
(нижче 38,5°C) не є причиною для
відкладення вакцинації.
Якщо у вас підвищена чутливість до будьякого компонента вакцини. Перед
вакцинацією, поговоріть з особою, яка
проводить вакцинацію, про те, що у вас є
алергія, наприклад.

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!

Джерело: Власна презентація та
https://impfen-schuetzen-testen.de/impfen/#start

