
Es passiert sehr leicht, dass Sie sich mit dem Corona-Virus 
infizieren. Sie können dann schwer krank werden.
Wir möchten, dass Sie gesund bleiben.
Ganz in der Nähe stehen mobile Impf-Angebote für Sie bereit.

Mit einer Impfung schützen Sie auch Ihre Familie und Freunde.

COVID-19 Захистіть себе та інших
Wie schütze ich mich und meine Lieben? Sicher beraten – unabhängig für Sie.

Sie können Sie Ihre Kinder ab 5 Jahren und Jugendliche impfen 
lassen. Mit einer Impfung können Schwangere sich und ihr Baby 
besser schützen.
Unser Tipp: Lassen Sie sich von einem medizinischen Experten 
beraten. Das gibt Ihnen Sicherheit bei einer Entscheidung.
Ihr Arzt * Ihre Ärztin sind unabhängig.

Manche Leute bieten Impfpässe gegen Geld an, z.B. im Internet.
Bitte kaufen Sie diese nicht! Das ist strafbar.
Zum Impftermin bringen Sie Ihren Personalausweis und, wenn 
Sie schon einen haben, auch Ihren Impfpass mit. WennSie keinen 
Impfpass besitzen, bekommen Sie dort einen neuen.

2

8

4

Die häufigsten Nebenwirkungen sind: Sie können kurz nach der 
Impfung müde werden oder erschöpft sein. Oder die Einstichstelle 
juckt oder schmerzt etwas.
Das ist normal. Diese Nebenwirkungen vergehen wieder.
Bei Fragen hilft Ihre Ärztin * Ihr Arzt immer weiter.

Wir alle brauchen Sicherheit im öffentlichen Leben. Zur eigenen  
Kontrolle können Sie einen Antigen-Test zu Hause machen.
Es gibt Teststationen in Ihrer Nähe. Dort können Sie kostenlos 
einen Schnelltest machen und bekommen hierfür einen eigenen 
Nachweis.
Das Beste aber ist eine Booster-Impfung, das hilft Ihnen und 
anderen.

Sind Sie bisher nicht zu COVID-19 geimpft?
Dann bieten die meisten Impfstoffe erst nach der zweiten
Impfung einen ausreichenden Schutz.
Sie sind schon zweifach geimpft?
Fragen Sie das medizinische Personal, ob und wann Sie einen
“Booster” bekommen: dieser schützt auch bei Omikron und
anderen Corona-Viren.

Apotheken helfen gern: Auch dort können Sie sich impfen lassen.
Bitten Sie dort um einem Termin.
Nachdem Sie vollständig geimpft sind, kann die Apotheke Ihren 
Impfpass auf Ihrem Smartphone registrieren.

Mit einer Corona-App und Ihrer ID sind Sie im Alltag viel schneller!
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Bitte informieren Sie sich über die öffentlichen Hygieneregeln. 
Diese können sich ändern, die Hotline 116 117 hat immer den 
aktuellsten Stand.
Tragen Sie in öffentlichen Gebäuden und in Bus/Bahn einen 
medizinischen Mundschutz. Waschen Sie regelmäßig die Hände. 
Bitte halten Sie Abstand zu anderen Personen.

Sind Sie bereits einmal an Corona erkrankt und wieder gesund
geworden? Ein Dokument über die Erkrankung bekommen Sie
von uns, fragen Sie einfach nach.
Ganz wichtig: Schon einige Monate später können Sie wieder
von einer Auffrischungs-Impfung profitieren. Nur so bleiben Sie 
stark – und gegen einen neuen Corona-Virus geschützt.

Hatten Sie direkten Kontakt zu einer Person, bei der COVID-19 
nachgewiesen wurde? Sie müssen keine Symptome haben,
um danach auch andere anzustecken.
Rufen Sie die Hotline 116 117 an. Ein Test ist wichtig. Bleiben Sie 
bis zum Test-Ergebnis zu Hause. Für Ihren Arbeitgeber bekommen 
Sie eine Krankschreibung.
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Заразитися коронавірусом дуже легко. У разі зараження 
можна серйозно захворіти. 

Ми бажаємо, щоб ви залишалися здоровими.
Зовсім поруч доступні мобільні пункти вакцинації.

Вакцинуючись, ви захищаєте також свою родину та 
друзів.

Ви також можете вакцинувати дітей віком від 5 років і 
молодих людей. Вакцинація дозволяє вагітним краще 
захистити себе та своїх дітей.

Наша порада: проконсультуйтеся в медичного 
спеціаліста. Це допоможе вам упевнитися, що ви 
приймаєте правильне рішення.
Ваш лікар/лікарка надасть вам незалежну консультацію.

Деякі люди пропонують довідки про щеплення за гроші, 
наприклад в Інтернеті. Будь ласка, не купуйте їх! Це 
карається законом.
На прийом для щеплення візьміть із собою посвідчення 
особи та, за наявності, картку вакцинації. Якщо у вас 
немає картки вакцинації, вам її оформлять на місці.

Після повної вакцинації аптека може зареєструвати вашу 
картку вакцинації на вашому смартфоні.

З додатком Corona та посвідченням особи ви 
встигатимете більше в повсякденному житті!

Найпоширенішими побічними ефектами є: 
невдовзі після вакцинації Ви можете відчути втому або 
виснаження; крім того, місце уколу може свербіти або 
трохи боліти.

Це нормально. Ці побічні ефекти зникнуть. Якщо у вас 
виникнуть запитання, ваш лікар допоможе вам.

Ви ще не зробили щеплення від COVID-19?
Більшість вакцин забезпечують адекватний захист лише 
після введення другої дози.

Ви вже двічі щеплені?
Запитайте у медперсоналу, чи потрібно вам отримати 
«бустерну дозу» і коли: це захистить вас також від штаму 
«омікрон» та інших коронавірусів.

Просимо ознайомитися з правилами громадської гігієни.
Вони можуть змінюватися; актуальну інформацію завжди 
можна дізнатися, зателефонувавши на гарячу лінію: 
116 117.

Носіть медичну маску в громадських будівлях і в 
автобусі/поїзді. Регулярно мийте руки.
Зберігайте дистанцію від інших людей.

Усі ми потребуємо безпеки в громадському житті. Ви 
можете зробити тест на антиген вдома, щоб перевірити 
себе.
Поруч із вами є пункти для тестування. Там ви можете 
безкоштовно пройти швидкий тест і отримати 
відповідний документ.
Але найкраще — отримати бустерну дозу вакцини, яка 
допоможе вам та іншим.

Ви перебували в безпосередньому контакті з людиною, у 
якої було діагностовано COVID-19?
У вас може не бути симптомів, але ви можете заразити 
інших.

Зателефонуйте на гарячу лінію 116 117. Тестування дуже 
важливе. Залишайтеся вдома до отримання результатів 
тесту. Ви отримаєте лікарняний листок для свого 
роботодавця.

Ви вже перехворіли на коронавірус? Зверніться до нас і
отримайте документ про те, що ви перехворіли.

Дуже важливо: ви можете пройти повторну вакцинацію
вже через кілька місяців. Це єдиний спосіб посилити
свій імунітет і захиститися від нового коронавірусу.
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