
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 Covid19.
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7 хороших причин для того, 

щоб зробити щеплення

Вакцинація 
допомагає. 



Щеплення значно менш 
 ризиковане, аніж захворю-
вання 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 необхід-
ності 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 ДНКвакцин 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.
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Schützt mich.  
Auch gegen Omikron.
Die Omikron-Welle hat Deutschland erfasst. Die  Daten 
zeigen: Jede Impfung hilft. Auch gegen Omikron. Schon 
die Erstimpfung schützt vor schwerer Krankheit. Und 
die Auffrischungsimpfung verbessert Ihren Schutz noch 
einmal deutlich. Der Booster wirkt.  

 
Schützt meine Familie, Groß
eltern, Freunde – und alle,  
die besonders gefährdet sind.
Vor allem wer geboostert ist, steckt andere seltener 
an als Ungeimpfte. So schützen Sie mit der Impfung 
nicht nur sich selbst, sondern auch die Familie und 
den Freundes- und Kollegenkreis. Durch eine Impfung 
schützen Sie auch Menschen, die selbst nicht geimpft 
werden können oder die wegen einer Grundkrankheit 
möglicherweise nicht so gut auf die Impfung anspre-
chen – und damit besonders gefährdet sind. 

Sichere Impfstoffe.
Die zugelassenen Impfstoffe bauen sich im Körper  nach 
kurzer Zeit wieder ab. Inzwischen sind die Corona- 
Impf  stoffe allein in Deutschland rund 160 Millionen 
Mal verabreicht worden – weltweit milliardenfach. 
Höchst selten sind dabei unerwünschte Nebenwirkun-
gen aufgetreten. Langzeitfolgen sind nicht bekannt. 
Bisher wurde kaum ein anderer Impfstoff wissenschaft-
lich in kurzer Zeit so eng begleitet wie die zugelas-
senen Impfstoffe gegen COVID-19.
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7 gute Gründe, sich 

jetzt impfen zu lassen.

Impfen hilft.

Informationen auf English, ,  

Türkçe, Русский unter 0800 0000837

Wir helfen bei Fragen:

  116 117 

http://www.corona-schutzimpfung.de


Impfen birgt deutlich   
weniger Risiken als eine  
Corona Erkrankung.
Schwerwiegende Nebenwirkungen treten nach einer 
Corona  -Schutzimpfung sehr selten auf (weniger als 
ein Fall  bei 10.000 Geimpften). Deutlich größer ist da-
gegen die Gefahr, einen schweren oder langwierigen 
Krankheitsverlauf zu erleiden, wenn Sie sich mit Corona 
infizieren. 

 
Ohne langes Warten, ohne Kosten, 
ohne Ausweispflicht.
Impfen ist ganz einfach. Sie brauchen keinen Pass, keine 
Krankenversicherungskarte und auch nichts zu bezah-
len. Impfen und Boostern geht an vielen Stellen, etwa 
in einem Impfzentrum, in Arztpraxen, in Betrieben 
oder bei Sonderaktionen ohne langes Warten. Und schon 
bald auch in der Apotheke in Ihrer Nähe.

Für jedes Alter der richtige 
 Impfstoff.
Eine Impfung wird allen Personen ab 12 Jahren emp-
fohlen, auch die Booster-Impfung, also die dritte 
 Impfung. Und es ist auch möglich, Kinder ab 5 Jahren 
impfen zu lassen. Die Impfstoffe werden laufend auf 
 ihre Wirksamkeit und Sicherheit geprüft. Neben den 
sogenannten mRNA-Impfstoffen von Moderna und 
 Biontech und dem Vektorimpfstoff von Johnson & John-
son wird mit Novavax bald eine weitere Impfstoffart 
für alle ab  18 Jahren angeboten. Allen, die statt der der-
zeit angebotenen Impfstoffe einen „Totimpfstoff“ be-
vor zugen, steht damit auch ein solcher zur Verfügung.

 
Ermöglicht Normalität – in der 
Schule, im Restaurant und im Kino.
Mit der Corona-Schutzimpfung wird unser Alltag leich ter. 
Ob im Restaurant, in der Kneipe oder beim Einkaufen, 
im Kino oder in der Schule: Mit der Impfung sind Ver-
anstaltungen sicherer und Schutzmaßnahmen können 
gelockert werden. Und: Wer geboostert oder frisch ge-
impft ist, muss nicht in Quarantäne.
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