Impfstrategie – Häufige Fragen (FAQ)

Strategia de vaccinare a orașului Ingolstadt
„Împreună pentru orașul Ingolstadt!”
Vaccinarea este singura strategie pe termen lung împotriva coronavirusului. Echipa centrului de
vaccinare lucrează zilnic pentru această speranță în lupta împotriva virusului. În faza actuală a
vaccinărilor se află scăderea numărului de infecții, precum și protecția populației.
„Fiecare vaccinare salvează vieți!”
Aceasta protejează persoana vaccinată împotriva evoluțiilor grave ale bolii și diminuează vizibil
pericolul de infectare, pe care îl reprezintă. Fiecare primă vaccinare în și în jurul orașului Ingolstadt
protejează populația orașului și scade incidența de reproducere a virusului. Încă pe parcursul lunii
mai se va atinge rata de vaccinare de 50 procente.
„Normalitate pentru toți, în locul libertății timpurii pentru puțini.”
Fiecare rapel timpuriu ia această posibilitate de protecție unei persoane încă nevaccinate. Din acest
motiv, în corelare cu Taskforce Vaccinare, este valabilă în continuare indicația de a epuiza cât de
mult posibil intervalele de vaccinare. Abia din iulie 2021 va fi disponibil un număr suficient de
vaccinuri, pentru a stabiliza normalitatea astfel câștigată prin accentul amplificat asupra rapelurilor
și pentru a facilita orașului Ingolstadt o vară 2021 minunată.
„Informații despre subiectul vaccinare.”
Campania de vaccinare este supusă unei schimbări permanente efective, precum și legale. Strategia
de vaccinare este ajustată din acest motiv permanent în funcție de situație.

Informații despre subiectul vaccinare www.ingolstadt.de/impfen
„Cu alianța de vaccinare Ingolstadt către imunitatea de grup!”
În lupta împotriva Covid-19 este nevoie de toți: Un centru de vaccinare performant, personalul
medical, precum și echipe mobile și medici de întreprindere. Obiectivul acestei alianțe de vaccinare
este imunitatea de grup încă din vara anului 2021.

Cu cât este mai contagios virusul, cu atât
mai ridicată este rata de vaccinare care
trebuie atinsă. Numerele în scădere
dobândite anevoios și numai prin
lockdown-uri exasperante pot fi scăzute
în continuare și să rămână permanent
reduse numai printr-o rată cât posibil de
ridicată de vaccinare.
Centrul de vaccinare Ingolstadt – la ora actuală până la 45.000 vaccinări pe lună
Bitte wenden -→
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Printr-un concept modular pe două trepte (Donau-City-Center și Orbansaal) vaccinul pus la
dispoziție poate fi programat nemijlocit. Centrul de vaccinare reprezintă prin intermediul capacității
de vaccinare coloana verticală a strategiei de vaccinare. Capacitatea centrului de vaccinare
însumează 45.000 vaccinuri administrate lunar. Centrul de vaccinare Ingolstadt dispune de un
spațiu generos și este hibrid. Astfel, acesta se adaptează țintit provocărilor campaniei de vaccinare.
Obiectivul este vaccinarea efectivă și eficientă, pentru a obține cât de repede posibil imunitatea de
grup.
Conceptul de vaccinare al centrului de vaccinare Ingolstadt se bazează pe Ordonanța privind
vaccinarea. Centrul de vaccinare Ingolstadt vaccinează corespunzător vaccinului alocat strict
conform priorităților. Prevederile legale sunt identice peste tot. Temeiul pentru prioritizare este
Ordonanța privind vaccinarea împotriva coronavirusului, care se bazează pe recomandarea
Comisiei Permanente de Vaccinare (STIKO), precum și a numeroaselor comisii de experți, precum
și a consiliului de etică, și este ajustată permanent. Doar în cadrul acțiunilor speciale se poate abate
de la acestea în favoarea eficacității și eficienței.
Medici de familie
Cu implicarea medicilor din cabinete medicale din aprilie 2021 strategiei de vaccinare din Ingolstadt
i s-a adăugat încă o componentă. Peste 9000 vaccinări au contribuit la cele peste 60.000 vaccinări
din centrul de vaccinare, astfel încât campania de vaccinare a fost avansată și mai mult. Medicii din
cabinetele medicale pot fi contactați, de regulă, rapid și fără complicații, și nimeni nu cunoaște
pacienții la fel de bine ca medicul curant.
Echipe mobile și medici de întreprindere
După turbo de vaccinare de la sfârșitul lunii aprilie prin vaccinări staționare, acum vaccinarea se
deplasează la oameni. Începând din luna iunie 2021 se va realiza o ofertă de vaccinare facil
accesibilă prin echipe mobile la domiciliu și în timpul liber, suplimentar față de centrul de vaccinare.
Pe lângă echipele de intervenție mobile și/sau vehiculele de vaccinare, aici vor juca un rol central și
cartierele orașului social. Prin alocuțiuni directe la fața locului, inclusiv cu exemple și campanii de
informare țintite, se va evita frica de contact cu cabinetul de vaccinare staționar. Pentru vaccinarea
în aziluri precum și pentru persoane fără adăpost se vor pune la dispoziție prin Freistaat contingente
speciale. Începând cu 07 iunie 2021, întreprinderile completează strategia de vaccinare a orașului
Ingolstadt prin vaccinări la locul de muncă.

„Cum vă puteți înregistra pentru vaccinarea în centrul de vaccinare?”
Pasul 1: Înregistrare la https://impfzentren.bayern/citizen/ (cod QR către pagina web)
În primul rând vă înregistrați pentru vaccinare prin sistemul de înregistrare online cu indicarea
datelor dvs. necesare pentru prioritizare, cum ar fi, de exemplu, vârsta și grupa profesională.
Pasul 2: Prioritizare
Sistemul de prioritizare al Freistaat Bayern vă alocă automat prioritatea corespunzătoare conform
normelor legale. Aceasta nu poate fi influențată de centrul de vaccinare.
Pasul 3: „Vă rugăm să aveți răbdare până la alocarea unei programări!”
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Pe baza ordinii stabilite, programările se vor aloca în funcție de vaccinul existent. Veți fi contactat
automat. Odată înregistrat, centrul de vaccinare va lua legătura cu dvs., de îndată ce vi se poate
acorda o programare.
Întrebările la centrul de vaccinare nu sunt necesare, ci duc doar la întârzieri în derularea
stabilirii programărilor. După o înregistrare online puteți verifica situația înregistrării dvs. în orice
moment independent la www.impfzentren.bayern.
Pasul 4: Programarea și vaccinarea în centrul de vaccinare
În centrul nostru de vaccinare din Donau-City-Center (Schillerstraße 2, 85055 Ingolstadt) este
suficient loc la dispoziție, pentru a vă putea vaccina rapid. Acolo puteți parca în parcarea exterioară
centrală o oră gratis, în parcările accesibile persoanelor cu dizabilități până la 3 ore gratis. De
asemenea, la centrul de vaccinare se poate ajunge cu bicicleta (există posibilități de parcare) sau
comod cu autobuzul (stația Frühlingstraße a liniilor 21 și 51).
Pentru vaccinarea în sine vă rugăm să aduceți cartea dvs. de identitate, dacă există certificatul de
vaccinare, cardul dvs. de asigurare și documente medicale, cum ar fi un certificat de cardiac, o
legitimație de diabetic sau o listă a medicamentelor.
Pentru a evita timpii de așteptare inutili și aglomerările, sunteți rugat să ajungeți pe cât posibil exact
la ora programată. Prin urmare, veniți cu maxim 5 până la 10 minute înainte de programarea dvs.!
„Nimeni nu trebuie să se teamă că va fi uitat!”
Grupele de persoane, care nu au acces la internet respectiv cele care au nevoie de ajutor la
înregistrarea online, pot să apeleze și linia hotline de vaccinare (de luni până vineri de la orele 8
până la orele 16) la numărul 0841 933388. Persoanele cu deficiențe de auz se pot adresa la ‚coviddeaf@ingolstadt.de‘ . Vă rugăm să mențineți libere aceste posibilități de înregistrare pentru grupele
de persoane prevăzute.
Pentru întrebări generale a fost instituită linia hotline de informare (de luni până vineri de la orele 8
până la orele 16) la numărul 0841 305-41000. Pentru întrebări medicale specifice, care privesc
starea dvs. personală de sănătate, vă rugăm să vă adresați medicului dvs. curant.

Informații despre subiectul vaccinare www.ingolstadt.de/impfen
Cine este acum la rând? Ce prioritizare este la rând?
Ordinea de vaccinare a fost stabilită legal. Temeiul pentru prioritizare este Ordonanța privind
vaccinarea împotriva coronavirusului, care se bazează pe recomandările Comisiei Permanente de
Vaccinare (STIKO). Centrul de vaccinare Ingolstadt nu are nicio influență asupra acestei prioritizări
stabilite legal. Acordarea programărilor de vaccinare se orientează după apartenența la respectivele
grupuri de prioritizare invocate și are loc automat prin software-ul de programare al Freistaat Bayern.
La vaccinările prin medici de familie pot fi luați în considerare, în plus, factori de risc individuali
insuficient reprezentați în Ordonanța privind vaccinarea. Astfel se garantează că întotdeauna sunt
vaccinate mai întâi persoanele aflate îndeosebi în pericol.
La ora actuală, în Ingolstadt se vaccinează persoanele din treptele de prioritate de la 1 la 3.
Treapta de prioritate 1:
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§ 2 CoronaImpfV Vaccinări cu cea mai înaltă prioritate Ordonanța privind vaccinarea împotriva
coronavirusului
Treapta de prioritate 2:
§ 3 CoronaImpfV Vaccinări cu prioritate înaltă Ordonanța privind vaccinarea împotriva
coronavirusului
Treapta de prioritate 3:
§ 4 CoronaImpfV Vaccinări cu prioritate crescută Ordonanța privind vaccinarea împotriva
coronavirusului
Cu instituirea Comisiei de Vaccinare din Bayern se închide un gol în prioritizarea de vaccinare.
Ordonanța privind vaccinarea împotriva coronavirusului specifică numeroase afecțiuni, care
îndreptățesc la o vaccinare în respectiva treaptă de prioritate. Enumerarea însă nu este finală.
Deoarece și alte afecțiuni, parțial rare, prezintă un risc ridicat pentru o evoluție gravă sau fatală a
bolii în cazul unei îmbolnăviri cu COVID-19, este necesară o verificare medicală concretă în fiecare
caz particular. Comisia de Vaccinare din Bayern va întocmi atunci o adeverință medicală pentru cei
îndreptățiți neprioritizați anterior, cu care vă puteți înregistra pentru vaccinare la comisia de vaccinare
locală respectivă prin intermediul sistemului online de înregistrare sau telefonic la centrul dvs. de
vaccinare.
Cum pot să îmi dovedesc prioritizarea?
Autenticitatea datelor indicate la înregistrare va fi verificată la fața locului în centrul de vaccinare pe
baza documentelor de identitate și a documentelor care îndreptățesc (de ex. adeverință a
angajatorului, documente justificative medicale etc.). În acest scop pot fi folosite și formularele
corespunzătoare ale centrului de vaccinare.
Cum mă pot înregistra?
Folosiți rezervarea online pusă la dispoziție nonstop la https://impfzentren.bayern/citizen/. Vă rugăm
să folosiți această posibilitate, pentru a menține liberă linia hotline instituită suplimentar pentru
grupurile de persoane prevăzute.
Acestea sunt grupele de persoane, care nu au acces la internet respectiv cele care au nevoie de
ajutor la înregistrarea online. Pentru aceasta se preocupă linia hotline de luni până vineri de la orele
8 până la orele 16, la numărul 0841 933388. Persoanele cu deficiențe de auz se pot adresa la coviddeaf@ingolstadt.de. Prin urmare, vă rugăm să mențineți libere căile de comunicare corespunzătoare
pentru respectivele grupuri de persoane.
Sistemul de prioritizare al Freistaat Bayern vă alocă automat prioritatea corespunzătoare conform
normelor legale. Aceasta nu poate fi influențată de centrul de vaccinare. Pe baza ordinii stabilite,
programările se vor aloca în funcție de vaccinul existent. Veți fi contactat automat. Odată înregistrat,
centrul de vaccinare va lua legătura cu dvs., de îndată ce vi se poate acorda o programare.
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Întrebările la centrul de vaccinare nu sunt necesare, ci duc doar la întârzieri în derularea
stabilirii programărilor. După o înregistrare online puteți verifica situația înregistrării dvs. în orice
moment independent la www.impfzentren.bayern.
Pentru o vaccinare la medici în cabinete medicale obțineți modalitățile de înregistrare existente în
acest scop prin medicul dvs. curant.
Ce este valabil pentru grupele profesionale prioritizate?
Și înregistrarea grupelor profesionale prioritizate are loc înainte de includerea anunțată pentru
începutul lunii iunie a medicilor de întreprindere prin înregistrare online individuală la
https://impfzentren.bayern/citizen/.
Posibilitatea programărilor colective în Orbansaal există, în principiu, numai în cazul indicațiilor
corespunzătoare prin intermediul ministerelor competente. Grupele profesionale vor fi informate de
centrul de vaccinare în acest caz despre posibilitățile de înregistrare.
Când încep vaccinările la fața locului în întreprinderi?
Vaccinările la fața locului în întreprinderi prin intermediul medicilor de întreprindere sunt planificate
prin Freistaat Bayern pentru începutul lunii iunie (planificările actuale: 07 iunie 2021). Centrul de
vaccinare Ingolstadt se află în această privință în corelare strânsă cu cei mai mari angajatori,
camerele de comerț, camerele de meșteșugari și reprezentanțele angajatorilor și ale angajaților ale
regiunii 10. Prin această alianță de vaccinare trebuie să fie luate în considerare suficient interesele
și necesitățile regiunii 10 și pentru oficiile competente în acest scop să fie stabilit în prealabil planul
(în special: livrarea vaccinului).
Fiecare primă vaccinare în și în jurul orașului Ingolstadt protejează populația orașului și scade
incidența de reproducere a virusului. Din acest motiv, strategia de vaccinare trebuie să privească în
afara Ingolstadt. Virusul se combate cu succes numai împreună, nu singur. Deja în cadrul
vaccinărilor de serie pentru grupe profesionale, precum și acțiunea specială AstraZeneca a fost luat
în considerare efectul de knock-on al orașului Ingolstadt (navetiști). Pe baza alocării speciale
AstraZeneca a putut fi implicată și Audi AG deja în cadrul proiectului pilot în acțiunea de vaccinare.
Experiențele câștigate acolo despre organizare și derulare sunt incluse în planificările următoare și
astfel sunt benefice în toată regiunea 10.
Când vor fi vaccinați cei vindecați?
Cei vindecați dezvoltă cel puțin provizoriu o anumită protecție împotriva unei noi infectări. La o
infectare, corpul intră în contact cu virusul. Sistemul imunitar învață să îl cunoască și pregătește
pentru viitor diverse mecanisme de apărare țintite. Pentru a preveni o reacție imună excesivă are
loc o vaccinare unică a persoanelor cu infecție conform recomandărilor STIKO cel mai repede la
șase luni după vindecare.
Cum primesc programarea mea?
Sistemul de înregistrare căruia trebuie să vă adresați obligatoriu pentru centrul de vaccinare
Ingolstadt este alcătuit din două etape înregistrare și programare.
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În primul rând vă înregistrați cu indicarea datelor dvs. necesare pentru prioritizare, cum ar fi, de
exemplu,
vârsta
și
grupa
profesională.
În continuare, persoanele înregistrate cu prioritatea cea mai înaltă actuală corespunzător Ordonanței
privind vaccinarea împotriva coronavirusului, vor fi invitate prin software-ul de programare al
Freistaat Bayern în funcție de disponibilitate prin SMS sau e-mail (după caz, inclusiv telefonic) la o
rezervare personală a unui termen de la centrul de vaccinare competent pentru dumneavoastră.
Acordarea programărilor de vaccinare se orientează după apartenența la respectivele grupe de
prioritizare invocate. Astfel se garantează că întotdeauna sunt vaccinate mai întâi persoanele aflate
în special în pericol. Prioritizarea are loc în BayIMCO - Managementul de vaccinare împotriva
coronavirusului din Bayern - în conformitate cu normele CoronaImpfV - Ordonanța privind vaccinarea
împotriva coronavirusului. Persoanele cu cea mai înaltă prioritate obțin posibilitatea selecției unui
termen. Momentul înregistrării, precum și alegerea metodei de înregistrare (online sau call-center
de înregistrare) nu au nicio influență asupra accesului în timp la vaccinare.
De ce este prevăzut obligatoriu intervalul dintre vaccinări?
Fiecare rapel timpuriu ia această posibilitate de protecție unei persoane încă nevaccinate. Din acest
motiv, în corelare cu Taskforce Vaccinare, este valabilă în continuare indicația de a epuiza cât de
mult posibil intervalele de vaccinare. Abia din iulie 2021 va fi disponibil un număr suficient de
vaccinuri, pentru a stabiliza normalitatea astfel câștigată prin accentul amplificat asupra rapelurilor
și pentru a facilita orașului Ingolstadt o vară 2021 minunată. Pentru rapelurile care trebuie efectuate
cu AstraZeneca în centrele de vaccinare este valabilă în continuare specificația de 12 săptămâni.
Pentru o protecție eficientă, la majoritatea vaccinurilor disponibile este necesar un rapel: STIKO
recomandă un interval de vaccinare de 6 săptămâni pentru vaccinurile ARN mesager
(BioNTech/Pfizer, Moderna) și 12 săptămâni pentru vaccinul cu vector viral de la AstraZeneca. La
vaccinul de la Johnson&Johnson este necesară o singură vaccinare.
De ce nu poate fi amânată programarea stabilită?
Programările pentru rapel trebuie respectate, în principiu, de către persoanele vaccinate. Amânările
programărilor sunt permise numai în cazuri de urgență excepționale personale, care trebuie dovedite
prin documente adecvate. Drept cazuri de urgență excepționale se iau în considerare, de exemplu,
îmbolnăviri care se opun unei vaccinări la termenul prevăzut (dovadă prin adeverință medicală) sau
motive personale întemeiate, cum ar fi un caz de deces în familia apropiată. Ca motiv personal
întemeiat nu se acceptă, în special, călătoriile în vacanță planificate sau altele similare. Vaccinaților,
care din astfel de motive doresc să amâne programarea, nu trebuie să li se ofere o programare de
schimb conform normelor Taskforce Vaccinare a Freistaat.
De ce nu am primit încă o programare?
Trebuie să vă înregistrați o singură dată și veți fi contactat automat, de îndată ce vă vine rândul. Vă
rugăm să vă abțineți de la întrebări ulterioare, deoarece aceasta împovărează capacitățile centrelor
de vaccinare și duce la întârzieri în derularea stabilirii programărilor.
„Nimeni nu trebuie să se teamă că va fi uitat!”
După înregistrare veți fi contactat automat!
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Dacă încă nu ați fost apelat sau informat, atunci, din păcate, nu este disponibil suficient vaccin pentru
programări suplimentare. Se indică faptul că numai persoane cu prioritate pot fi vaccinate cu
programare în centrul de vaccinare. Prioritizarea se verifică la fața locului. Persoanele fără
programare trebuie din păcate refuzate, chiar și dacă însoțesc pe cineva, care a obținut deja o
programare.
Ce se întâmplă cu vaccinul rămas în plus?
În ciuda planificării atente, nu se poate evita în cazuri excepționale, ca în măsură redusă să rezulte
resturi de vaccin, a căror inoculare este prevăzută în Ordonanța privind vaccinarea împotriva
coronavirusului. Vaccinul trebuie pregătit și diluat mai întâi înainte de vaccinare și apoi poate fi
păstrat numai câteva ore. Dacă persoane renunță la programarea lor de vaccinare, pot să rămână
la sfârșitul zilei doze de vaccin, care ar trebui să fie aruncate nefolosite.
Pentru a preveni aceasta, în practică dozele de vaccin „rămase în plus” sunt supuse unei verificări
permanente în corelare cu Taskforce Vaccinare a Freistaat Bayern. Corespunzător normelor
acesteia și în această privință este valabilă întâietatea priorității.
Ce trebuie să am asupra mea pentru vaccinare?
• Cartea de identitate/pașaportul de călătorie
• Dovada îndreptățirii (dacă este necesar)
• Carnetul de vaccinare, dacă este disponibil
• Invitația, dacă este disponibilă
• Consimțământul și documentele de clarificare (dacă sunt disponibile):

o Fișa de vaccinare cu declarația de consimțământ și anamneza
o Broșura informativă privind vaccinarea cu vaccin ARN mesager împotriva COVID-19
o Broșura informativă privind vaccinarea cu vaccin cu vector viral împotriva COVID-19
o Se descarcă de la următorul link:
Coronavirus: Vaccinare - Ministerul bavarez pentru sănătate și îngrijire

Cât timp trebuie să treacă de la alte vaccinări?
Față de alte vaccinări trebuie să se respecte un interval de minim 14 zile.
Cine suportă costurile vaccinării?
Vaccinarea din centrele de vaccinare sau prin echipele mobile de vaccinare este gratis pentru
cetățeni - indiferent de statutul de asigurare. Costurile pentru vaccin sunt suportate de către stat.
Landurile suportă, împreună cu asigurarea de sănătate legală și asigurarea de sănătate privată,
costurile pentru funcționarea centrelor de vaccinare.
Când trebuie să mă prezint?
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Pentru a evita timpii de așteptare inutili și aglomerările, sunteți rugat să ajungeți pe cât posibil exact
la ora programată. Prin urmare, veniți cu maxim 5 până la 10 minute înainte de programarea dvs.!
Unde voi fi vaccinat?
Centrul de vaccinare Ingolstadt de la nivelul cu solul și accesibil persoanelor cu dizabilități se află în
Schillerstraße 2, 85055 Ingolstadt în Donau-City-Center.
Cum ajung la centrul de vaccinare?
ÖPNV - TRANSPORTUL PUBLIC DE PERSOANE: Stațiile Frühlingstraße, precum și
Regensburger Straße cu liniile 16, 18, 21, 31, 41, 51, N8, S6; Informații despre orarul INVG Societatea de transport în comun Ingoldstadt
Autoturism/bicicletă:
Schillerstraße 2, 85055 Ingolstadt în Donau-City-Center. Există locuri de parcare pe arealul DonauCity-Center. La nivelul solului puteți parca o oră gratis, în parcările supraetajate accesibile
persoanelor cu dizabilități până la trei ore gratis.
Orașul Ingolstadt nu poate prelua în principiu costurile de taxi. Cei îndreptățiți (de ex. cu afecțiuni
preexistente, precum și limitare a mobilității), pentru o „deplasare a bolnavului” pot să dispună
emiterea unei „dispoziții a unui transport a bolnavului” (formularul 4) de către medicul de familie
pentru o cursă cu taxiul. Trebuie să se preia o contribuție proprie de cinci euro per traseu al călătoriei
de către persoana care trebuie vaccinată.
În plus, în cazul îndeplinirii cerințelor, există posibilitatea unui serviciu de transport. Oricine îl poate
solicita, de care poate și beneficia, dacă i se achită de către casa de asigurări de sănătate o
consultație medicală/recuperare sau deplasare pentru dializă.
Aceasta privește persoanele care necesită îngrijire cu grad de necesitate a îngrijirii 4 sau 5, precum
și persoanele care necesită îngrijire cu grad de necesitate a îngrijirii 3, când există o afectare
permanentă a mobilității. Și persoanele cu dizabilități grave au dreptul dacă au cel puțin una dintre
următoarele abrevieri în legitimația de persoană cu dizabilități grave: „aG“ pentru dizabilitate
extraordinară în ceea ce privește deplasarea, „Bl“ pentru orbire sau „H” pentru neputință. Pentru
acestea se aplică în principiu aceleași condiții, după cum sunt valabile și în rest conform § 60 alin. 1
propoziția 1 Codul social partea V pentru transportul bolnavilor, inclusiv coplata legală de minim cinci
euro per călătorie. Întotdeauna este necesară o aprobare a casei de asigurări de sănătate.
Ce alte asistențe ale centrului de vaccinare sunt oferite la fața locului?
În colaborare cu responsabilul de incluziune și integrare al orașului Ingolstadt, se pun la dispoziție
cele mai diverse oferte de asistență la fața locului. Pe lângă materialul informativ accesibil în diferite
limbi și videoclipul explicativ inteligibil, în general, și fără cunoștințe de limbă, care este proiectat cu
un interpret al limbajului semnelor, sunt disponibili interpreți ai limbajului semnelor pentru programări
asociate cu persoane cu dizabilități auditive. Întotdeauna persoanele care trebuie vaccinate pot fi
însoțite de aparținători pentru asistență sau traducere.
Când este deschis centrul de vaccinare?

© IZ IN V8 Stand: 11.05.2021

Thomas Buchhold / Georg Orth

Seite 8 von 10

Impfstrategie – Häufige Fragen (FAQ)
Pentru a programa cantitățile de vaccin disponibile cât de repede posibil și a putea inocula, centrul
de vaccinare Ingolstadt, precum și toată strategia de vaccinare este concepută modular și cu spațiu
destinat suficient. De regulă, centrul de vaccinare este deschis în zilele lucrătoare de la orele 08.00
până la orele 17.00. La aceasta se adaugă și echipele mobile cu capacitate de intervenție flexibilă.
Dacă este mai mult vaccin disponibil - după cum a fost ultima dată la acțiunea specială AstraZeneca
- atunci programul de funcționare va fi adaptat flexibil acestor condiții. Implicarea cabinetelor
medicale și (estimativ din 07 iunie 2021) a întreprinderilor ne permite o și mai mare flexibilitate în
această privință.
Cum se desfășoară procesul de vaccinare la fața locului?
Mai întâi se compară datele introduse la înregistrarea online și se verifică documentele
corespunzătoare. În plus, se completează un chestionar de clarificare. Un medic va vorbi cu
persoana doritoare să se vaccineze despre antecedentele medicale și va informa amănunțit despre
vaccin. Pentru discuția personală trebuie să rămână suficient timp.
După semnarea formularului de consimțământ persoana doritoare să se vaccineze va fi vaccinată.
După aceea, persoana vaccinată rămâne încă aproximativ un sfert de oră în scopul supravegherii
medicale într-o cameră de observație. În final puteți pleca acasă.
De ce nu îmi pot alege vaccinul?
Din cauza insuficienței vaccinului, conform Ordonanței privind vaccinarea împotriva coronavirusului
dreptul la vaccinare împotriva coronavirusului SARS-CoV-2 nu cuprinde în continuare dreptul de a
alege vaccinul unui anumit producător. Vaccinul este folosit în funcție de disponibilitate și condițiile
de omologare. Toate vaccinurile au fost cercetate în cadrul unor studii clinice înainte de omologare
pe mai multe zeci de mii de voluntari și până în prezent nu au apărut efect secundare grave. Asupra
efectelor pe termen lung nu se pot face deocamdată afirmații. Riscul, de a suferi daune prin
îmbolnăvire, este mult mai ridicat.
Ce vaccin se folosește la ora actuală în centrul de vaccinare pentru prima doză?
Centrul de vaccinare Ingolstadt este aprovizionat de acum numai cu așa-numitele vaccinuri ARN
mesager (Biontech, Moderna) pe baza dispozițiilor Freistaat Bayern. O inoculare cu AstraZeneca și
Johnson & Johnson este prevăzută numai în cadrul acțiunilor speciale și al rapelurilor, precum și în
întreprinderi și cabinetele medicilor de familie. Eventuale contingente speciale disponibile vor fi
programate și inoculate în afara prioritizării în cadrul strategiei de vaccinare.
Ce vaccin primesc eu ca persoană sub 60 ani la rapelul Astra-Zeneca?
Rapelul cu AstraZeneca pentru vaccinați peste 60 ani:
• Persoanele peste 60 ani vaccinate cu prima doză cu AstraZeneca vor fi vaccinate și la rapel cu
AstraZeneca. Totuși termenul rapelului va fi la 12 săptămâni după programarea primei doze de
vaccin.
Rapelul pentru vaccinații sub 60 ani, care la prima doză au fost vaccinați cu AstraZeneca:
• Persoanele sub 60 ani vaccinate cu prima doza cu AstraZeneca, care la prima doză au fost
vaccinate cu AstraZeneca, pot fi vaccinate la rapel cu AstraZeneca. Pe baza recomandării STIKO
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primiți la rapel o substanță activă ARN mesager. Și în acest caz termenul rapelului va fi la 12
săptămâni după administrarea primei doze de vaccin.
Cum pot dovedi vaccinarea?
Vaccinarea este documentată în certificatul de vaccinare sau, dacă certificatul de vaccinare nu
există, într-o adeverință de vaccinare.
Dovada unei vaccinări complete împotriva COVID-19, cu un vaccin omologat în Uniunea Europeană
este echivalentă după 15 zile de la vaccinarea finală cu o dovadă necesară a testului. Aceasta poate
fi confirmată cu pașaportul de vaccinare (așa-numitul certificat de vaccinare), în care vaccinarea
este documentată conform § 22 IfSG - Legea germană privitoare la protecția împotriva infecțiilor.
Dacă în momentul vaccinării nu există un certificat de vaccinare sau nu poate fi prezentat, atunci
documentarea are loc prin emiterea unei așa-numite adeverințe de vaccinare, care conține aceleași
informații. Aceasta este, de asemenea, potrivită pentru dovedirea unei vaccinări complete.
Introducerea planificată a unui pașaport de vaccinare digital, care ar trebui să fie pe cât posibil
accesibil tuturor cetățenilor indiferent de vârstă și forma participării digitale, are loc la ora actuală în
competența Ministerului federal de sănătate (BMG). Detaliile și condițiile se află deocamdată în
dezvoltare.
Informații suplimentare
• www.zusammengegencorona.de
• www.gesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung.html
• www.stmgp.bayern.de/coronavirus/impfung

Informații suplimentare despre campania de vaccinare a Freistaat Bayern pot fi găsite în ziare, la
televizor, precum și la radio. Pentru întrebări generale a fost instituită o linie hotline pentru
vaccinare (0841 305-41000, de luni până vineri de la orele 8 până la orele 16). Pentru întrebări
medicale specifice, care privesc starea dvs. personală de sănătate, vă rugăm să vă adresați
medicului dvs. curant.
Informații despre vaccinarea împotriva coronavirusului în limbaj simplu la: stmgp.bayern.de/wpcontent/uploads/2021/02/allgemeine_informationen_corona_impfung.pdf
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