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Зашто се треба вакцинисати?
Вакцина вас штити, да не оболите тешко од COVID–19.

COVID – 19 Вакцинација - компактна информација

Како делује вакцина?
Вакцина потстиче ваше тело да развија антитела. Ова антитела вас штите да не оболите тешко ако сте 
изложени новим корона-вирусима (SARS – COV-2). Ни једна вакцина у себи не садржи неки вирус (COV-2). 
Стога ви не можете добити болест COVID 19 на основу вакцине.

Да ли је вакцина сигурна?
Да. Вакцина је тестирана на сигурност и Европска комисија за лекове (ЕМА) је дала сагласност. Вакцина је 
сигурна и за људе са шећерном болешћу, високим крвним притиском, оболењима срца и астмом.

Ко се може вакцинисати? 
Сва лица старије од 12 година, која живе у Аустрији или која овде раде (нпр. сваки дан долазе на посао у 
Аустрију) и без аустријског броја осигурања. 
Уколико сте трудница или имате неке раније болести или високи ризик за здравље, разговарајте најбоље са 
вашим лекаром.

Да ли има нуспојава због COVID 19 вакцине?
Вакцина може изазвати болове или црвенило на месту убода као и главобољу, повишену температуру и 
грчеве у мишићима. Ове нуспојаве су доста честе  али су оне нормална реакција вашег тела и најчешће 
прођу за неколико дана. Након вакцине ћете бити под надзором медицинског особља због алергијске 
реакције још неких 20 минута.

Како добити термин за вакцинацију?
На интернет-страници www.ooe-impft.at кликните на „Impftermin buchen“. 
Након уношења ваших података можете резервисати један термин у целој Горњој Аустрији који вам 
одговара. Затим ћете добити потврду за термин преко електронске поште. 
Ову потврду понесите са собом на термин. 
Резервисање је могуће само ако имате један аустријски број осигурања. У свим осталим случајевима 
се може термин резервисати и преко е-поште buergerservice@ooe.gv.at ако дате следеће податке: име и 
презиме, округ, поштански број, место, улица, датум рођења, број телефона и електронску адреса.

Шта се треба понети на термин за вакцинацију? 
• Лични документ са фотографијом (пасош, возачка дозвола)
• Књижица о вакцинама (ако имате)
• Број социјалног осигурања (нпр. е-card). То је важно за упис у електронски цертификат о вакцинацији.
• Информациони лист (испуњен и потписан) (Aufklärungsbogen) моћете га наћи на www.sozialministerium.

at/Corona-Schutz-impfung/Corona-Schutzimpfung---Durchfuehrung-und-Organisation.html
Обавестите лекара који ће вас вакцинисати о евентуалним ранијим болестима и познатим алергијама. 
Донесите – ако имате – вашу књижицу за вакцинацију.

Остале информације за COVID 19 - вакцинисање имате на online: www.ooe-impft.at
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