Варіанти вакцинації від коронавірусу Мобільної команди
вакцинації:
Години роботи стаціонарних пунктів вакцинації
Щодня з 12:00 до 18:00

Вакцинація проти Covid-19
та кору

Будній день

Пункт вакцинації
MITTE
MEDI-LEARN
Bahnhofstraße 24
35037 Marburg
(Банхофштрассе 24
35037 Марбург)

Пункт вакцинації
Пункт вакцинації West
OST
Am Bärenbach
Побачити день тижня
35260 Stadtallendorf
(У Беренбаху
35260
Штадталлендорф)

Ми співчуваємо вам і вашим близьким та розуміємо, що зараз у вас зовсім
Закриті

Автобус для вакцинації в
Беденкопф,
від 5 років,
Кауфланд (магазин)
Auf der Breitenwiese 28,
Д-35216 Беденкопф

Вівторок

Відкритий,
від 12 років

Закриті

Автобус для вакцинації в Дауті,
від 5 років,
REWE Markt (Кайзер),
Industriestraße 1, 35232 Dautphetal

Середа

Відкритий,
від 12 років

Відкритий,
від 12 років

Закриті

Четвер

Відкритий,
від 12 років

Відкритий,
від 5 років

Закриті

П’ятниця

Відкритий,
від 12 років

Відкритий,
від 12 років

Закриті

інші турботи. Однак просимо вас вакцинуватися. Після базової імунізації
(дві вакцинації), будь ласка, вакцинуйтесь втретє. Тільки за допомогою
цієї ревакцинації, також відомої як бустерна вакцинація, ви найкраще

Понеділок

Відкритий,
від 12 років

захиститеся від тяжкого перебігу захворювання.
Ви щеплені вакциною, яка не допущена в ЄС (наприклад, Sinovac,
Sinopharm або Sputnik)? Тоді ми рекомендуємо вам вакцинуватися
повторно однією з допущених у ЄС вакцин. Це можливо зробити через 4
тижні після останнього щеплення.
У Німеччині люди старше 5 років можуть вакцинуватися від коронавірусу
безкоштовно. Ми керуємося рекомендаціями Постійної комісії з

Субота

Відкритий,
від 5 років

Відкритий,
від 12 років

Автобус для вакцинації в
Гладенбаху,
від 5 років,
REWE Markt (Кесслер),
Kirchbergstraße 4, 35075
Гладенбах, Німеччина

Неділя

Відкритий,
від 12 років

Закриті

Закриті

вакцинації (STIKO). Пропонуються: перша, друга та поновлююча
прививки для дітей (від 12 років) та дорослих. Інтервал між бустерними
щепленнями і другою вакцинацією повинен бути не менше 3 місяців.
Особи старше 70 років також можуть отримати подальшу бустерну
вакцинацію (четверту вакцинацію) принаймні через 3 місяці для
останньої бустерної вакцинації. Докази вже отриманих щеплень,
реконвалесцентні повідомлення або результати ПЛР-тестів є перевагою.

При акціях по вакцинуванню пропонуються вакцини: Moderna (Spikevax®),
Biontech/Pfizer (Comirnaty®) та Novavax (Nuvaxovid®).

Будь ласка, також візьміть з собою документи, що посвідчують особу.
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Варіанти вакцинації:
Пропущені щеплення повинні робитися в першу чергу педіатрамординаторам. У рамках огляду дітей-біженців, які надходять до школи,
департамент охорони здоров’я робить пропозицію щодо вакцинації або
також направляє колег-резидентів.

Кір
Вакцинаційний захист від кору - для дітей та молоді з України
Положення Закону про захист від кору також поширюються на тих, хто
втік з України.
Це означає для вступу до дитячого садка чи школи: Необхідний доказ,
без обов’язкової вакцинації:
Діти < 12 місяців: без підтвердження вакцинації

для шукачів притулку
Доказ вакцинації проти кору також існує для всіх шукачів притулку та
біженців, які перебувають у спільному житлі протягом щонайменше 4
тижнів. Mожливісті вакцинації доступні через лікарів загальної практики.

Діти, які раніше отримали одноразову вакцинацію проти кору,
потребують другої вакцинації (з 2 років). Після зараження кором
вакцинація не потрібна.

Діти 12-24 місяці: Доказ про щонайменше 1 щеплення від кору
Діти > 24 місяці: Доказ 2 щеплень проти кору

Учні:
Якщо підтвердження не буде представлено або виявиться, що захист від
кору щепленнями можливий або може бути завершений лише пізніше,
діти шкільного віку не можуть бути виключені з догляду. Тоді
керівництво школи має негайно повідомити про це відділ охорони
здоров’я. Якщо не надати підтвердження вакцинації, існує ризик штрафу.

Ясли та дитячі садки:
Відвідування цих закладів можливе лише за наявності підтвердження
вакцинації від кору! Враховуючи особливе становище дітей-біженців,
якщо статус щеплення незрозумілий, вони можуть спочатку бути записані
до дитячого садка лише з однoю вакцинацією проти кору.

На нашому сайті ви також знайдете більше інформації про захист від
інфекцій, коронавірусу, Вакцинація проти Covid-19, кору та
туберкульозу українською мовою. Просто відскануйте QR-код:
або введіть посилання:
www.marburg-biedenkopf.de/soziales_und_gesundheit/
migration_asyl/Infektionsschutz-Informationen-fuerGefluechtete.php
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