
Prečo sa máte nechať zaočkovať? 
Očkovanie Vás chráni pred ťažkým ochorením na COVID-19. 

Ako pôsobí očkovanie? 
Očkovanie pomáha Vašmu telu, aby si vybudovalo protilátky. Tieto protilátky Vás chránia pred 
ťažkým ochorením, ak ste vystavený pôsobeniu vírusov COVID-19 (SARS-CoV-2) Vakcíny neobsahujú 
žiaden vírus  (SARS-CoV-2). Takto vďaka očkovaniu neochoriete na COVID-19. 

Je očkovanie bezpečné? 
Áno. Očkovanie bolo predtým testované na bezpečnosť a  Európsky lekárksy úrad (EMA) vydalo na 
neho povolenie. Očkovanie je bezpečné aj pre ľudí s cukrovkou, vysokým krvným tlakom, 
srddcovými ochoreniami a astmou. 

Máte alergie. Môžete  sa aj napriek tomu nechať zaočkovať? 
Očkovanie proti COVID-19 neobsahuje žiadne vajíčka, želatínu, konzervačné látky alebo 
antibiotiká. Zdravotnícky personál s Vami prediskutuje zoznam obsahov vakcíny, aby ste si boli 
istí, že očkovanie je možné aj pre Vás. 

Ak ste už v minulosti boli chorý na COVID-19. Potrebujete ešte očkovanie? 
Áno. Imunita voči ochoreniu COVID-19 Vás nechráni na dlhú dobu. Môžete znovu ochorieť na 
COVID-19. Je lepšie sa dať zaočkovať, aby ste boli bezpečný.  

Má očkovanie na COVID-19 vedľajšie účinky? 
Očkovanie môže spôsobiť bolesti, alebo začervenanie na mieste punkcie, ako aj bolesti hlavy, 
teplotu a svalové krče. Tieto reakcie sú pomerne časté, ale sú normálne reakcie a v priebehu pár 
dní väčšinou pominú. Po očkovaní Vás kvôli alergickým reakciám dravotnícky personál bude ešte 
pozorovať asi 20 minút. 

Ako dostať termín na očkovanie? 
Prihláste sa na Vorarlberger Impfplattform . Ak budete na rade v očkovaciom pláne, budete 
informovaný o detailoch. Prineste na očkovaciu stanicu nasledujúce dokumenty: 
⇒ potvrdenie	o	registrácii	(Anmeldebestätigung ) digitálne alebo vytlačené
⇒ Vašu platnú e-Card
⇒ Váš platný očkovací preukaz ( Impfausweis )(ak ho máte)
⇒ aktuálny	zoznam	liekov (ak ho máte)
⇒ „Aufklärungs- und Dokumentationsbogen zur Corona-Schutzimpfung“ (Informačný 
a dokumentačný hárok ku korona očkovaniu)
(vyplniť nemeckú verziu formulára) 

Máte otázky? Ďalšie kontaktné informácie 
Amt der Vorarlberger Landesregierung 
Römerstraße 15 
6901 Bregenz 
Vorarlberg impft Hotline: 0800 201 361 
www.vorarlberg.at/corona 

https://impfung.lwz-vorarlberg.at/GesundheitVaccinate/Covid/Register
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Durchfuehrung-und-Organisation.html
www.vorarlberg.at/corona

