
Кога ще бъда ваксиниран/а?

2021

Тези моменти могат все още да бъдат 
променени.  За най-новия график погледнете на 
www.info-coronavirus.be

През януари:
 жители и персонал на домове за 

възрастни хора 
 здравни работници (лекари, 

медицински сестри,  …) в болниците.

През февруари:
 персонал за първична медицинска 

помощ  (лични лекари, аптекари, …)
 заведения за здравни грижи (хора 

с увреждания, …) и др.  болничен 
персонал

Март:
 65 годишни или по-възрастни
 хора с по-висок риск, заради тяхното 

здравословно състояние

Април:
 хора  на длъжност от съществено 

значение

От юни:
 iвсеки над 18 годишна възраст 
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Как ще разбера кога ще бъда 
ваксиниран/а?

• Ще получите покана с писмо, sms-съобщение 
и/или електронна поща. Самият Вие не трябва 
да правите нищо за поканата.

• Регистрирате се дигитално или по телефона.
• В някой градове може сами да изберете 

датата за ваксинация. В други градове ще Ви 
предложат две дати. Не можете ли? Тогава 
може да изберете друг момент.

Къде мога да бъда ваксиниран?

В център за ваксинация.

Колко струва ваксината?

Това е безплатно.

Bulgaars - bulgare

Ваксинирайте
се !
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Повече информация?
www.info-coronavirus.be/
www.laatjevaccineren.be
www.covid.aviq.be/fr/vaccination
www.coronavirus.brussels/vaccination-menu/



Как действат ваксините?

• Посредством ваксината Вашето тяло 
произвежда антитела. 

• Тези вещества помагат в борбата с частиците 
на вируса. 

• Ако влезете по-късно  в контакт  с вируса? 
Тогава антителата Ви предпазват. 

Защо е добре да се ваксинирате?

• Корона вирусът може да е опасен за Вас и за 
много хора около вас: 

  65 годишни и по-възрастни
  хора с белодробни, сърдечни или 
сърдечносъдови заболявания 

  хора с диабет или високо кръвно налягане
Но вирусът може да е опасен също и за млади, 
здрави хора.

• Ако повече от  70% от всички хора в Белгия се 
ваксинират, вирусът ще се разпространява 
по-бавно. Това се нарича колективен  
имунитет.

• Животът Ви ще се нормализира по-бързо.
• Ще укрепи тялото Ви срещу  вируса.

Как ще бъда ваксиниран/а?

• Има различни видове ваксини.
• При едната ваксина ще получите една 

инжекция в горната част на ръката. След 
инжекцията трябва да изчакате най-малко 
14 дни. След това ваксината Ви предпазва 
възможно най-добре срещу корона вируса.  

• При друга ваксина първо ще получите една 
инжекция и няколко седмици по-късно  втората 
инжекция.  След втората инжекция трябва 
и в този случай да изчакате 14 дни, за да Ви 
предпазва най-добре.

Продължавайте да спазвате правилата 
докато достатъчно хора бъдат ваксинирани. 
Спазвайте разстояние от 1,5 метра, носете 
маска за уста и си мийте редовно ръцете. 

Възможно ли е да страдам от нещо след 
ваксинацията ?

Възможно  е да получите
• леко зачерваване,  болка или подутина в 

горната част на ръката
• умора
• главоболие
• леко повишена температура

Това е нормално и не е сериозно. За това 
може да вземете парацетамол. Като възрастен 
взимате, от 1 до 3 таблетки (500 мг до 1000 мг) 
през 4 - 6 часа, ако това е необходимо. Може 
да вземете най-много 3 грама на ден. Ако не 
сте сигурни или оплакванията Ви продължават, 
свържете се с личния си лекар.

Безопасна ли е ваксината?

• Има много опит в производството на ваксини. 
Учени и фармацевтични експерти от цял 
свят успяха да направят ваксината за кратко 
време. Имаше и достатъчно бързо пари и 
време за да се направи това, тъй като беше 
спешно.  Междувременно много хора вече са 
ваксинирани.

• Ваксината беше първо строго контролирана от 
официални научни органи. Безопасна е. 

Кога мога да бъда ваксиниран?

По принцип всеки един възрастен може да бъде 
ваксиниран.
Също и ако кърмите или сте бременна можете да 
се ваксинирате. Имате ли въпроси относно това? 
Задайте ги предварително на личния си лекар. 

Ето и няколко изключения:

• Имали ли сте някога непосредствена 
или сериозна алергична реакция след 
предишна ваксина? Или се нуждаехте от 
спешна медицинска помощ след взимане на 
лекарства? Свържете се предварително с 
личния си лекар.

• Имате симптоми на инфекция (като 
температура  по-висока от 38 ̊). Вземете си 
час за ваксинация чак след като сте напълно 
оздравели.  

• Правили сте си корона тест, който е бил 
положителен, и през следващите 14 дни не сте 
се разболели? Тогава може да си вземете час. 

• Правили сте си корона тест , който е бил 
положителен и сте се разболели: свържете 
се с личния си лекар. Вие може да получите 
ваксина чак 14 дни след като сте оздравелли.


