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Защо трябва да се ваксинирам срещу коронавирус SARS-CoV-2?
Защото ще послужи за опазване на Вашето здраве. И за предпазване на
другите хора. За съжаление коронавирусът SARS-CoV-2 твърде често води до
смърт, особено при хора над 80 годишна възраст.
Каква е целта на ваксинацията срещу коронавируса?
Понастоящем няма лекарства, които са достатъчно ефективни за лечението на
COVID-19. Ваксините, които са в процес на одобрение, са първата реална
възможност да се овладее инфекциозното заболяване с медицински средства.
Ваксинацията има за цел да се гарантира, че по-малко хора ще се заразят и ще
има по-малко тежки случаи на заболяването. Само по този начин ще успеем
постепенно да се върнем към нормалния живот.
Трябва ли да се ваксинирам?
Не. Ваксинацията е доброволна.
Струва ли ми нещо ваксинацията?
Не, ваксинацията ще бъде безплатна за гражданите, независимо от техния
здравноосигурителен статус. Федералната държава поема разходите за
ваксината. Федералните провинции си поделят разходите с федералната
държава за изграждането и работата на центровете за ваксинация.
Кога започва ваксинацията в Северен Рейн-Вестфалия?
Щом дадена ваксина бъде одобрена, наличните дози за ваксинация ще се
разпределят между държавите членки на ЕС. След това федералното
правителство ще разпредели ваксината между федералните провинции спрямо
броя на населението. Центровете за ваксинация в Северен Рейн-Вестфалия са
готови своевременно за началото и веднага след това ще започнат работа.
Кой ще бъде ваксиниран пръв и защо?
Важно е, най-напред да бъдат ваксинирани хората на възраст от 80 години
нагоре и обитателите на домовете за възрастни хора. Те са особено изложени
на риск от вируса SARS-CoV-2, тъй като при тях болестта често протича тежко и
съществува най-голяма опасност за живота им.
На голям риск е изложен също персоналът в медицински и социални заведения
- например в спешните отделения и отделенията за интензивно лечение в
болниците, както и в извънболничните и стационарни заведения за възрастни
хора.
Решенията ще се основават на препоръките на “Постоянната комисия за
ваксинация” (STIKO) на федералното правителство. Седалището на STIKO се
намира в института “Роберт Кох” и съвместно с Етичния съвет и Германската
академия за естествени науки “Леополдина” разработва препоръките за
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ваксинация в Германия. STIKO взима предвид не само ползите за
ваксинирания индивид, а за цялото население.
Възможно ли е изобщо да се ваксинират толкова много хора за кратък
период от време?
Да, ежегодните ваксинации срещу грип са добър пример за това.
При ваксинацията срещу коронавируса е важно да се ваксинират бързо повъзрастните хора и лицата, изложени на най-голям риск. За тази цел наред с
изграждането на центрове за ваксинация ще се използват и мобилни екипи за
ваксинация, които ще посещават домовете за възрастни хора, например, за да
ваксинират там съответните групи хора (обитатели и персонал). Центровете за
ваксинация по места ще координират тези екипи за ваксинация.
Персоналът в болниците може да бъде ваксиниран от лекарите в съответната
болница.
Достатъчна ли е една ваксина?
Не, ваксинацията срещу коронавируса трябва да се извърши два пъти с
интервал от няколко седмици. В противен случай няма да е ефективна.
Защо ще има центрове за ваксинация?
Центровете за ваксинация могат да осигурят добре организирано протичане на
ваксинацията и да гарантират, че определените ваксини срещу COVID-19 се
съхраняват и прилагат правилно. Някои ваксини трябва да се съхраняват при
изключително ниска температура - до минус 70 градуса.
Освен това в центровете за ваксинация, където всеки ден се ваксинират
стотици хора, доставените в големи количества ваксини се изразходват преди
да станат негодни за употреба. Доколкото е известно досега, срокът им на
годност е много ограничен.
Информация за центровете за ваксинация в Северен Рейн-Вестфалия ще
намерите тук: https://www.mags.nrw/coronavirus-impfzentren-nrw
Какво ще е работното време на центровете за ваксинация?
Центровете за ваксинация трябва да са отворени седем дни в седмицата от 8
до 20 часа. В началната фаза, в зависимост от наличната ваксина, може да се
определи различно работно време.
Как е организирано назначаването на часове?
Предвижда се използването на телефонния номер 116 117 в цялата федерална
провинция за назначаването на часове за ваксинацията срещу коронавируса.
Също така ще има уебсайт и приложение за смартфони, които ще могат да се
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използват за уговарянето на часове. В Северен Рейн-Вестфалия тази огромна
задача ще поемат сдруженията на здравноосигурителните каси.
Мога ли да получа час още сега?
Не, назначаването на часове е възможно едва когато центровете за ваксинация
разполагат с ваксината.
Кога ще мога да се ваксинирам?
Това зависи до голяма степен от Вашата възраст и професия. Най-напред
трябва да бъдат ваксинирани хората, които са особено застрашени от
коронавируса SARS-CoV-2, след това постепенно всички други групи хора.
Последователността се определя от “Постоянната комисия за ваксинация” към
института “Роберт Кох”.
Могат ли професионалните групи от така наречената критична
инфраструктура да разчитат на ранна ваксинация?
Да, хората от професионалните групи от критичната инфраструктура например полиция и пожарна - са основата за функционирането на
обществения живот и държавата. Ето защо те ще бъдат ваксинирани с
предимство. Вторично се дава приоритет обаче на особено рискови групи от
населението, най-вече на хора в напреднала възраст.
Може ли ваксината въобще да се съхранява и да се охлажда достатъчно?
Логистичните проблеми са сериозни, но решими. Ваксината може да се
съхранява само за кратко време при стайна температура, но центровете за
ваксинация ще бъдат оборудвани с необходимите хладилни системи.
Мога ли да се регистрирам като доброволец, за да помагам в център за
ваксинация!
В центровете за ваксинация доброволците са добре дошли. Там те могат да
помагат като медицински персонал чрез сдруженията на
здравноосигурителните каси или да дават своя принос при организацията на
ваксинациите в центъра за ваксинация. Моля, лицата, които се интересуват от
доброволно участие в дейността на даден център за ваксинация, да се
регистрират на страницата www.freiwilligenregister-nrw.de. Там е налична и
допълнителна информация.
Колко време още ще трябва да нося маска?
Към настоящия момент е трудно да се каже. Маската служи за собствена
защита, но също така и за предпазване на другите хора. Щом има достатъчно
налична ваксина, общественият живот постепенно ще може отново да се
нормализира.
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Кога ще бъде победен коронавирусът SARS-CoV-2?
Коронавирусът ще определя живота ни още известно време. Само когато има
достатъчно ваксина и много хора са ваксинирани срещу вируса, така
нареченият “стаден имунитет” ще позволи да живеем с вируса по същия начин,
както с други вирусни заболявания.
Къде мога да получа информация по телефона?
Телефонът на центъра за услуги на правителството на федералната провинция
във връзка с коронавируса е на разположение за всякаква информация относно
пандемията от коронавируса и за предстоящата ваксинация:
0211 / 9119-1001
Понеделник-петък, 8-20 часа
Събота и неделя, 10-18 часа
E-Mail: corona@nrw.de

