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ПРИЈАВА ЗА ВАКЦИНУ ПРОТИВ КОВИДА-19 
Компактна обавештења

Желите да се пријавите за вакцину против Ковида-19? Отворите најпре страницу www.ooe-impft.at  и 
кликните на поље  „Zur Buchung eines Impftermins hier klicken“ („Притисните овде за термим за 
вакцину“). 

1. Упишите ваше податке, проверите их још једанпут и пристаните на обраду ваших података према 
Правилнику о заштити података  (DSVGO) те притисните на поље „Weiter“ („Даље“), да бисте 
завршили пријаву.

2. Изаберите једно место са слободним местима за вакцине и  опет притисните на  „Weiter“ („Даље“).

3. Изаберите  термин који вам одговара. Код сваког термина стоји која ће  вакцина бити кориштена. На 
крају преконтролишите ваше податке као нпр. електронску адресу и број телефона.

4. Пристаните на обраду ваших података према Правилнику о заштити података  (DSGVO) и притисните 
на  „Reservierung abschließen“ ( „Завршити резервацију“).

5. Ви сте успешно резервисали један термин за вакцину и добит ћете потврду термина на вашу 
електронску адресу са свим потребним информацијама за термин за вакцину. Може да прође 
извесно време док не добијете пошту са вашом потвдом. Уколико не добијете никакву пошту 
проверите  међу спам-порукама.  Уз то ћете добити и један информативни лист, њега понесите са 
собом на термин за вакцину након што сте га испунили и потписали.  (Уколико не можете да дођете 
на термин јер сте спречени због важног разлога, обавезно сторнирајте овај термин на тај начин што 
ћете кликнути на вашој потврди коју сте добили у електронској пошти на „Stornobutton“ и резервишите 
други термин. Није  могуће имати дупли термин за пријаву. )

На заказани термин за вакцинисање дођите на време и на одговарајуће место за вакцине (стоји на 
потврди за темин за  вакцинисање) и понесите са собом следеће ствари:

• Лични докуменат са фотографијом (пасош, возачка дозвола)

• Књижицу за вакцине (уколико је имате)

• Број социјалног осигурања  (нпр. е-card)

• Информативни лист (испуњен и потписан) ( Aufklärungsbogen)

Понесите са собом и потврду за термин за вакцинисање.

Молим вас да информишете вашег лекара који вакцинише о евентуалним ранијим оболењима и 
познатим алергијама. Понесите са собом – уколико имате и књижицу о алергијама.  

На лицу места ћемо контролисати ваше личне податке а након тога следи пре вакцинисања један 
информативни разговора са лекаром. Након тога ћете добити вакцину у надлактицу. 

После вакцинисања сачекајте још око 20 минута у просторији  - чекаоници након ваксинисања. Уколико 
наступе нуспојаве или алергијске реакције, ту је стручно особље, које ће указати прву помоћ. 

Пре него што напустите просторију након вакцинисања биће уписано  у Књижицу за вакцине да сте 
вакцинисани.

Важно!  Обавезно је придржавати се датог термина и времена.

Ако не можете да дођете на термин због тога што сте спречени због неког другог термина, обавезно 
сторнирајте овај термин на тај начин што ћете кликнути на вашој потврди коју сте добили 
електронском поштом на поље  „Stornobutton“  те резервишите други термин. Није могуће да имате 
дупле  пријаве за термин.  

Резервација термина је могућа само ако имате аустријски број осигурања. У свим осталим случајевима 
можете захтевати термин преко електронске поште  buergerservice@ooe.gv.at уз давање података:  име и 
презиме, срез, поштански број, место, датум рођења, број телефона и електронску адресу. 

Ако је потребно можете да разјасните са вашим породичним лекаром још отворена питања. 

www.land-oberoesterreich.gv.at

https://www.ooe-impft.at
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/

