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Информация за пълнолетни ученици за ваксинация срещу SARS-CoV-2
Понастоящем броят на инфекциите е на приятно ниско ниво в цялата страна. Въпреки това е
необходимо, особено на фона на доминиращия вече делта вариант на вируса SARS-CoV-2, да се
продължат последователно различните съображения относно защитата от инфекции. Като пълнолетен
ученик или ученичка имате възможност да изберете ваксинация срещу SARS-CoV-2. Много от Вас
може би вече са се записали или са се регистрирали за предложение за ваксинация. По този начин
правите значителен принос за защита срещу инфекцията.
За тези от Вас, които все още не са могли да използват такива мерки, но все още се интересуват от
ваксинация, следните указания предоставят информация за това как можете да получите
допълнителна информация и бързо предложение за ваксинация:
На началната страница на института Робърт Кох (РКI) ще намерите основна информация по
въпроса за ваксинацията срещу SARS-CoV-2. Тази информация за ваксинацията, включително
разяснения за различните ваксини, тя също е достъпна там в няколко превода и на ясен език.
Ако решите да направите ваксинация, има няколко възможности за получаване на час за да
получите ваксинация:

o

Свържете се с портала за ваксинация в Долна Саксония по интернет и следвайте
инструкциите там, за да уговорите час. Можете също така да се обадите на националната
гореща телефонна линия за услуги на 0800 99 88 665, за да уговорите час за ваксинация.

o

Свързването с борсата за обмена на часове на портала за ваксинации е полезно, ако
искате да се уговорите възможно най-бързо. След като се регистрирате, обменът на
часове Ви позволява да получите предложение за спонтанна ваксинация чрез телефонно
съобщение.

o

Свързването с Вашия домашен лекар и регистрирането, че сте готови да се ваксинирате в
кабинета му, също е добра възможност за получаване на цялостна ваксинационна защита.

С решение да бъдете напълно ваксинирани срещу SARS-CoV-2, вие създавате много добра защита за
себе си срещу тежко протичане в случай на инфекция с вируса. Научно доказано е също така, че
напълно ваксинираните хора имат нисък риск от заразяване на други хора с вируса. Освен това, с
пълна защита срещу ваксинация, качеството Ви на живот се подобрява във всекидневието и
например, тестовете вече не се изискват като предпоставка за разрешения за достъп. Така че
ваксинирането помага да направите живота си малко по-лесен и по-нормален всеки ден.
В Долна Саксония няма да има различно отношение към ваксинирани, неваксинирани или оздравели
ученици и ученички по отношение на посещаемостта на училище. Моля, имайте предвид обаче, че
пълната ваксинационна защита ще допринесе за качеството Ви на живот и ще улесни ежедневието по
отношение на семейството, училището, празнуванията, ваканцията и т.н.

