
Предпази се! –  
Предпази и останалите!
Информация за 
ваксинацията срещу 
коронавируса

BULGARISCH 
БЪЛГАРСКИ

Herausgeber
Kreis Steinfurt | Der Landrat
Tecklenburger Str. 10 | 48565 Steinfurt
Tel. 02551 69-0
www.kreis-steinfurt.de

Ansprechpersonen 
Kommunales Integrationszentrum
Tel. 02551 69-2730
integration@kreis-steinfurt.de

St
an

d:
 N

ov
em

be
r 2

02
1

Къде мога да намеря 
допълнителна 
информация за 
ваксинацията?
https://www.integrationsbeauftragte.de/ 
ib-de/staatsministerin/corona
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Какво представлява ваксинацията 
срещу коронавируса?
Ваксинациите помагат за това по-малко хора 
да се заразят с коронавируса и или да бъдат 
хоспитализирани вследствие на заразяване 
с коронавируса. С поставянето на ваксината 
организмът изгражда защита срещу вируса и 
може да се бори с корона вирусите при зараза.  

Колко безопасно е ваксинирането?
Безопасността при ваксинирането е много 
важна. Ето защо има строги правила и тесто-
ве, преди да бъде одобрена дадена ваксина. 
Следователно всички одобрени ваксини срещу 
коронавируса са безопасни. 

Въпроси и отговори

Кой може да бъде ваксиниран?  
Всеки, който е навършил 16 години, може 
да се ваксинира. Деца и юноши над 12-го-
дишна възраст също могат да бъдат вакси-
нирани със съгласието на родителите си. 

Защо  
трябва да се 
ваксинирам?   
Ваксинацията пред-
пазва от заразяване 
с коронавируса. Ако 
се заразите, проти-
чането на болестта 
не е толкова тежко. 
Вероятността за 
хоспитализация е 
по-малка. 

Защитете себе си и 
останалите, като се 
ваксинирате! 

Струва ли ваксинацията пари?  
НЕ. Ваксинацията е безплатна за всички. 
Дори здравното осигуряване не е задължител-
но условие за това. 

Къде мога да се ваксинирам? 
При вашия личен лекар или педиатър. 

Какво ми е необходимо за 
 ваксинацията? 
Изисква се документ за самоличност със 
снимка (лична карта, паспорт, електроннa 
виза за временно пребиваване, разрешение 
за пребиваване, разрешение за толерант-
ност или други подобни). Ако имате свиде-
телство за ваксинация или здравноосигури-
телна карта, трябва да ги носите със себе си.

Ваксинацията прави ли ме 
безплоден?
При извършените тестове не бяха открити 
доказателства за това, че ваксината сре-
щу коронавируса влияе на женската или 
мъжката плодовитост. 

Трябва ли да се ваксинирам? 
Ваксинацията е доброволна. Никой не е 
принуден да се ваксинира. Всяко лице 
е свободно да реши, дали иска да се 
ваксинира. 

НЕВАКСИНИРАНИ

20 
от 1000

НЕВАКСИНИРАНИ
лица

се заразяват  
с Covid-19 

ВАКСИНИРАНИ

Само около 2-ма 
души от 1000 

ВАКСИНИРАНИ

се разболяват от  
Covid-19


