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Mă protejează.
Și împotriva variantei Omicron.
Valul Omicron a cuprins Germania. Datele arată clar:
Fiecare doză de vaccin ajută. Și împotriva variantei
Omicron. Deja prima doză de vaccin protejează împo
triva îmbolnăvirii grave. A doua doză întărește în
mod semnificativ protecția. Iar doza de booster își
face efectul protector scontat.

Îmi protejează familia, bunicii,
prietenii - și pe toți cei deosebit
de periclitați.
Mai ales cei imunizați cu doza de booster infectează mai
rar pe alții decât persoanele nevaccinate. Prin urmare,
prin vaccinare vă protejați nu numai pe dumneavoastră,
ci și familia și cercul de prieteni și colegi. Vaccinându-vă,
protejați de asemenea persoanele care nu se pot vaccina
sau care, din cauza unor afecțiuni preexistente, nu au
un răspuns imunitar atât de solid la vaccin și astfel sunt
deosebit de periclitate.

Seruri de vaccin sigure
Serurile de vaccin autorizate se descompun și elimină la
scurt timp după vaccinare. Până acum, vaccinurile antiCovid au fost administrate de aproximativ 160 de mili
oane de ori numai în Germania și de miliarde de ori în
întreaga lume. Reacții adverse nedorite sunt extrem de
rare. Nu se cunoaște să existe efecte pe termen lung.
Până acum, aproape niciun alt ser de vaccin nu a fost
într-un timp scurt atât de intens monitorizat științific
ca serurile de vaccin autorizate împotriva Covid-19.
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Vaccinarea este mult mai
puțin riscantă decât
infectarea cu virusul corona.
Reacții adverse grave apar foarte rar după vaccinarea
anti-Covid (mai puțin de un caz la 10.000 de persoane
vaccinate). Mult mai mare este riscul de a suferi o
evoluție gravă sau prelungită a bolii dacă vă infectați
cu virusul.

Fără timpi lungi de așteptare, gratuit, fără obligația de legitimare
Vaccinarea este foarte simplă. Nu aveți nevoie nici de
pașaport, nici de card de asigurare de sănătate și nici nu
trebuie să plătiți nimic. Imunizarea primară și admi
nistrarea dozei de booster se pot face fără timpi lungi
de așteptare, în numeroase locuri precum centre de
vaccinare, cabinete medicale, întreprinderi, sau cu ocazia
unor acțiuni speciale de promovare a vaccinării. Și în
farmacia din apropiere.

Pentru fiecare vârstă
serul de vaccin potrivit.
Vaccinarea, inclusiv vaccinarea cu doza a treia de boos
ter, este recomandată tuturor persoanelor în vârstă
de peste 12 ani. De asemenea este posibilă vaccinarea
copiilor începând cu vârsta de cinci ani. Vaccinurile
sunt testate în permanență pentru a le verifica eficacita
tea și siguranța. Pe lângă vaccinurile cu ARN mesager
de la Moderna și Biontech și vaccinul cu vector viral de
la Johnson & Johnson se poate administra acum pentru
toate persoanele cu vârsta de peste 18 ani și vaccinul
Novavax, care este un tip diferit de vaccin. El este dispo
nibil pentru cei care preferă un „vaccin cu virus inactivat”.

Permite normalitatea – la școală,
la restaurant și la cinema.
Prin vaccinarea anti-Covid, viața noastră de zi cu zi
devine mai ușoară. În restaurant, la bar, la cumpărături,
la cinema sau la școală, prin vaccinare, aceste activități
devin mai sigure iar măsurile de protecție pot fi relaxate.
Și, în afară de aceasta, persoanele vaccinate cu doza de
booster sau cele proaspăt vaccinate nu trebuie să intre
în carantină.

