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Вказівки, які мають відношення до щеплення від коронавірусу 

Чому щеплення від коронавірусу є важливим?  
За допомогою щеплення від коронавірусу Ви захищаєте своє особисте здоров´я, а також здоров´я 
інших людей навколо себе. Вакциновані люди мають набагато меньший ризик важко захворіти 
Ковидом-19. Окрім цього, за допомогою щеплення ми робимо внесок для того, щоб покласти кінець 
лютуючій по всьому світі корона-пандемії.         

Кому можливо робити щеплення? 
Люди, які мають постійне місце проживання або місце знаходження в Німеччині, мають можливість 
робити щеплення. Страхування на випадок хвороби, громадянство або посвідка на тимчасове 
проживання не потрібні.           

Які документи мені необхідні для вакцинації? 
Для того, щоб Ви змогли отримати вакцинацію, Вам необхідно мати документ, який підтверджує 
Вашу особистість (наприклад посвідчення особи, закордонний паспорт або страхову картку на 
випадок хвороби), а також, якщо маєте, Ваш документ, який підтверджує Ваші щеплення. 

Як і де я маю змогу зробити щеплення від коронавірусу?  
Є багато можливостей для того, щоб отримати профілактичне щеплення від коронавірусу:   

1. За погодженням з сімейним лікарем або лікарем-фахівцем Ви маєте можливість домовитись 
щодо вакцинації у приватній лікарні. 

2. Ви також маєте можливість отримати щеплення у лікаря на виробнитцтві, а також у приватних 
лікарів. 

3. Вакцинації здійснуются також в пунктах щеплення. На сторінці www.impfen-sh.de Ви маєте 
можливість онлайн заброніювати зустріч.  

4. В багатьох містах/комунах є відкриті акції вакцинації, які виконуются за допомогою мобільних 
команд, куди Ви маєте змогу спонтанно з´явитися без попереднього запису. Карту та лист 
запланованих акцій Ві знайдете на сторінці www.t1p.de/offene-impfaktionen В таких випадках 
можливі великі черги. 

Там скрізь можуть бути зроблені перше та друге щеплення, а також оновлена вакцинація. 
 
Важливо: В разі необхідності поновлення вакцинації, треба мати на увазі, що термін між Вашим 
другим щепленням та поновленим щепленням має становити мінімум 3 місяці. При наявності 
вакцинації з речовиной від Johnson & Johnson для здобуття базової імунізації можливе друге 
щеплення з інтервалом в мінімум 28 днів. Після подальших мінімум 3 місяців після другого щеплення 
можливе поновлення вакцинації. 
 
Важливо: Особи, яким було зроблено щеплення з вакциною, яка не була схвалена ЄС до 
використання, не вважаются прищепленними у Німеччині. Наразі, нижчезазначенені вакцини 
схвалені ЄС: 

• BioNTech/Pfizer: Comirnaty 
• Moderna: Spikevax (COVID-19 Vaccine Moderna), 
• AstraZeneca: Vaxzervria (в старих статтях іноді також за назвою Cov19VacAstraZ) 
• Johnson&Johnson: COVID-19 Vaccine Janssen/ Janssen, 
• Novavax: Novaxoid. 

 
Для повного захисту необхідні два щеплення,  отже два занесення. Це також стусуєтся вакцини від 
Johnson&Johnson. 
 

http://www.impfen-sh.de/
http://www.t1p.de/offene-impfaktionen
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До кого я маю можливість звернутися у разі питаннь щодо вакцинації?  
Якщо Ви маєте медичні питання, будь ласка, звертайтесь до Вашого сімейного лікаря або до 
вакцинуючого лікаря. 
Окрім цього, на веб-сторінці Федерального Міністерства охорони здоров´я можливо здобути 
інформацію щодо щеплення від коронавірусу на різних мовах 
https://www.zusammengegencorona.de/impfen 
Ви також маєте можливість здобути інформацію стосовано щеплення по всій території Німеччини за 
безкоштовним номером телефона 0800 0000837 на англійскій, турецкій, россійскій та арабській 
мовах. 

https://www.zusammengegencorona.de/impfen
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