
ВАКЦИНАЦІЯ ВІД COVID-19
Компактна інформація

Як працює вакцина?
Вакцинація стимулює організм виробляти антитіла. Ці антитіла захищають вас від важкого захворювання  
під час впливу вірусів COVID-19 (SARS-CoV-2). Усі вакцини не містять вірусу (SARS-CoV-2). Тому ви не можете 
захворіти COVID-19 через вакцинацію.

Чи є вакцина безпечною?
ТАК. Вакцина була перевірена на безпеку та схвалена Європейським агентством з лікарських засобів 
(EMA). Вакцина також є безпечною для людей з діабетом, високим кров’яним тиском, серцевими 
захворюваннями та астмою.

Чому потрібно робити щеплення?
Вакцинація захищає вас від важкого захворювання на COVID-19.

У вас алергія. Чи можна все ще зробити щеплення?
Вакцина від COVID-19 не містить яєць, желатину, консервантів чи антибіотиків. Медичні працівники  
можуть разом з вами ознайомитися зі списком вакцин, щоб переконатися, що ви можете вакцинуватися.

Якщо ви вже хворіли на COVID-19. Вам ще потрібна вакцинація?
ТАК. Імунітет після зараження COVID-19 не захистить вас протягом тривалого часу. Ви можете знову 
захворіти на COVID-19. Краще зробити щеплення, щоб захиститися. 

Чи є побічні ефекти від вакцини від COVID-19?
Вакцина може викликати біль або почервоніння в місці ін’єкції, головний біль, лихоманку та м’язові 
судоми. Ці реакції є досить поширеними, але нормальними, і зазвичай зникають протягом кількох днів. 
Після вакцинації ви будете спостерігатися у медперсоналу близько 20 хвилин на предмет будь-яких 
алергічних реакцій.

Як записатися на вакцинацію?
Зареєструйтеся на платформі вакцинації Din Vorariberger для первинної імунізації або ревакцинації. 
Дати вакцинації БЕЗ реєстрації можна знайти онлайн ТУТ

Принести на станцію щеплень такі документи:
• Підтвердження реєстрації в цифровому або роздрукованому вигляді 
• Вашу дійсну електронну картку
• Ваш дійсний сертифікат про щеплення (за наявності)
• Поточний список ліків (за наявності)
• Інформаційно-документальний лист для вакцинації від коронавірусу (заповніть німецьку версію форми)

Чи є у вас запитання? Додаткова контактна інформація:
Офіс уряду Форарльберг, Рьомерштрасе 15, 6901 Брегенц

Гаряча лінія вакцинації Форарльберг: 0800 201 361 
www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft La
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https://impfung.lwz-vorarlberg.at/GesundheitVaccinate/Covid/Startpage
https://vorarlberg.at/-/vorarlbergimpft/ohne-anmeldung
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Durchfuehrung-und-Organisation.html
http://www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft

