
Важлива інформація про вакцинацію  
від коронавірусу

Чому щеплення від kоронавірусу важливе для мене?
›  Щеплення від kоронавірусу дуже добре захищає Вас. 

Щеплення захищає Вас від важкого захворювання на 
kоронавірус та від смерті. 

›  Ви також захищаєте від зараження свою сім’ю. 
›  Правила карантину для людей, що зробили щеплення 

стануть менш суворими. Але не для тих, хто не 
вакцинувався.

›  Щеплення від kоронавірусу добровільне  
Але: захистіть самих себе!

Наскільки важко можна захворіти на kоронавірус?
›  Деякі люди хворіють дуже сильно або ще довго мають 

проблеми зі здоров’ям. 
›  Деякі люди мусять звертатись до лікарні, а дехто навіть 

до відділення інтенсивної терапії
›  Від kоронавірусу загинуло вже багато людей
›  Для деяких людей kоронавірус особливо небезпечний: 

для літніх людей або людей з певними захворюваннями. 
Але інколи навіть молоді та здорові люди важко 
переносять хворобу. 

Наскільки ефективна вакцина? 
›  Існують різні вакцини. Усі вони протестовані 

Європейською агенцією з лікарських засобів. 
›  Від них людина не стає безплідною та їй не вживлюється 

ніякий чіп.  
В Інтернеті є ще багато інших фейкових повідомлень.

›  Як і у всіх ліків інколи трапляються побічні дії, але 
дуже рідко. Проте, більшість людей добре переносить 
вакцинацію.

›  Може трапитись, що людина на деякий час почуватиме 
себе хворою.  
Але загрози від kоронавірусу набагато серйозніші!

Скільки коштує щеплення?
Щеплення проводиться безкоштовно.

Скільки щеплень мені потрібно?
Для більшості вакцин Вам потрібно два щеплення з 
інтервалом в декілька тижнів. Для обох вакцинацій Вам 
буде призначено термін. Після цього Ви будете захищені 
від важкого захворювання на kоронавірус.
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Як я можу отримати щеплення?
›  Для вакцинації Вам мають призначити термін. 

Для цього Вам потрібно зареєструватись.
›  Через певний час Ви отримаєте повідомлення. 

Там буде вказано термін для проведення щеплення.

Як я можу зареєструватись?
›  Ви можете зареєструватись у свого сімейного лікаря. 

Сімейні лікарі також проводять вакцинацію.
›  Ви можете зареєструватись в Інтернеті на сайті:  

www.impfzentren.bayern.de
›  Або зателефонуйте, номер телефону: 0911 / 148 98 243

Де я можу вакцинуватись у Нюрнберзі?
›  У Вашого сімейного лікаря
›  В Центрі вакцинації у Виставковому центрі  

(зупинка метро «Виставка», лінія метро U1)
›  В центрі Citypoint в центрі міста 

(зупинка метро «Лоренкірхе», лінія метро U1). 
Адреса: пр. Пфанненшмідсгассе, 20, Нюрнберг

›  В будівлі колишнього Центру реєстрації автомобілів.   
Адреса: вул. Гросройтштр.115 B, Нюрнберг 

Що відбувається під час щеплення?
›  Перед щепленням з Вами розмовлятиме лікар або лікарка 

та все Вам детально пояснить.  
Ви можете також ставити запитання.

›  Після цього Вам зроблять укол вакцини в плече.
›  Після щеплення Ви повинні відпочити на місці 15 хвилин.

У Вас ще залишились питання?
Перегляньте відео з Нюрнберзької клініки. Лікарі 
відповідають на 10 найважливіших питань.  
На відео Ви можете налаштувати субтитри на декількох 
мовах: турецькій, румунській, російській. 
Переглянути відео Ви зможете за посиланням:  
www.klinikum-nuernberg.de/impfvideos  

Додаткову інформацію можна отримати в Інтернеті на сайті: 
www.nuernberg.de
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