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Це захистить мене.
Навіть від штаму омікрон.

Хвиля “Омікрону” охопила Німеччину. Статистичні
дані показують: кожне щеплення допамагає. Навіть
від “Омікрону”. Уже перше щеплення захищає
від тяжкого перебігу хвороби. А повторне щеплення
здатне ще значначніше посилити Ваш захист.
Бустерна імунізація діє.

Це захистить мою сім’ю,
бабусю та дідуся, друзів —
та всіх, хто знаходится у
групі підвищеного ризику.

Особливо ті, хто одержав бустерну імунізацію, рідше
інфікують інших, ніж нещеплені особи. Таким чином
за допомогою щеплення Ви захищаєте не лише себе,
а ще й власну родину та друзів і колег із Вашого
оточення. За допомогою щеплення Ви захищаєте
ще й тих людей, яким не можна щепитися або які
у зв´язку з первинним захворюванням можливо не
так добре реагують на щеплення — і через це
знаходяться в особливій небезпеці.

Безпечні вакцини.

Допущені вакцини швидко виводяться з організму.
На даний час лише у Німеччині було було засто
совано понад 160 мільйонів доз вакцини від коро
навірусу, а в усьому світі - понад кілька мільярдів
доз. Небажані побічні реакції при цьому траплялися
надзвичайно рідко. Довготривалі побічні реакції
не відомі. До цього часу мало яку вакцину за такий
короткий час так ретельно науково досліджували,
як допущені вакцини від Covid-19.

Станом на 22.02.2022
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Щеплення значно менш
ризиковане, аніж захворювання на коронавірус.

Важкі побічні реакції виникають після захисного
щеплення проти коронавірусу надзвичайно рідко
(менш ніж один випадок на 10.000 щеплених осіб).
А от у тому випадку, якщо Ви інфікуєтеся коронавіру
сом, небезпека важкого або тривалаго перебігу
хвороби навпаки значно вища.

Без тривалого очікування,
безкоштовно, без необхідності подання посвідчення
особи.

Зробити щеплення надзвичайно просто. Вам не
потрібно ані паспорта, ані картки страхування а також
не потрібно нічого платити. Одержати щеплення
або бустерну дозу вакцини можна у багатьох місцях.
Наприклад у центрі щеплень, у лікарських кабіне
тах, на підприємствах або під час особливих акцій
без довгого очікування. А окрім цього в аптеці поряд
в Вами.

Правильна вакцина
для кожного віку.

Щеплення рекомендується всім особам віком від
12 років. Це стосується і бустерної імунізації, тобто
третьої дози щеплення. Окрім цього існує й мож
ливість щеплення для дітей віком від п’яти років.
Проводиться постійна перевірка вакцин на дієвість
та безпечність. Окрім так званих ДНК-вакцин вироб
ників Moderna чи Biontech або векторної вакцини
Johnson & Johnson тепер пропонується вакцина
виробництва Novavax як ще один вид вакцини для
всіх осіб віком старше 18 років. Для всіх, хто надає
перевагу так заваним “убитим” вакцинам таим
чином тепер доступний саме такий вид вакцин.

Це повертає до нормального
життя — у школі, у ресторані
чи в кіно.

Із захисним щепленням від коронавірусу наші будні
стають простішими. Байдуже, чи у ресторані, у кнайпі
чи під час покупок, в кіно чи у школі: зі щепленням
публічні події безпечніші і захисні заходи можна буде
послабити. А ще: тим, хто одержав бустерну імуніза
цію або нещодавно щепився не потрібно до карантину.

