
Ваксинация срещу коронавирус

Ваксината срещу корона те 
предпазва от коронавируса. Тоест, 
вече не можеш да се разболееш 
много тежко от коронавируса.  
В крайна сметка така предпазваш 
също и семейството и приятелите 
си, а и хората около теб.

Ако повече хора са си направили 
ваксината, заболелите ще са 
по-малко. Ще се ваксинираш? 
След това опасността да се 
разболееш много тежко от 
коронавируса е много малка.

Сам можеш да решиш дали да 
си направиш ваксина или не. 
Ваксината не е задължителна 
за никого. Ваксинирането е 
безплатно. Всеки има право на 
ваксинация, даже и тези, които 
нямат нидерландски BSN номер.

Правилата за ваксините в 
Нидерландия са много строги. 
Ваксините са тествани много 
прецизно на хиляди хора. 
Рискът от сериозни нежелани 
реакции е изключително малък. 
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Ваксината се поставя с инжекция 
в ръката под рамото. Ще ти бъде 
поставена ваксината на Janssen. 
Тази ваксина действа добре след 
еднократна доза. 

Относно ваксините се 
разпространява много 
информация. Не всяка 
информация обаче е вярна. 
Осведоми се добре по надежден 
начин и след това можеш да 
направиш своя избор. 

Знаеш ли, че
• Можеш да се ваксинираш и анонимно. Няма нужда да си казваш името. Ако 

нямаш BSN номер, такъв ще ти бъде генериран анонимно. 
• Трябва обаче предварително да попълниш здравна декларация. Това може 

да стане анонимно. Здравната декларация е на разположение на различни 
езици във ваксинационния пункт.

• Ако си бременна, посочи това предварително. Ваксината Janssen не е 
подходяща за бременни жени. Други ваксини обаче са подходящи. 

• Ако имаш медицински въпроси, попитай лекаря във ваксинационния пункт.

Не се страхувай, можеш да се ваксинираш по безопасен начин  
• Полицията не извършва проверки на ваксинационните пунктове. 
• Няма да бъдеш задържан. Не се осъществява контакт със Службата 

за имиграция и натурализация [IND] или с полицията  
(нито на ваксинационния пункт, нито чрез системата за обработка на данни).

Разгледай също
• www.coronavaccinatie.nl
• helpfulinformation.redcross.nl/covid-vaccinations
• www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/dutch-vaccination-programme
• www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/documenten/

brochures/2021/06/25/flyer-janssen-vaccin
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