Вакцинація від коронавірусу
Є багато вагомих причин для вакцинації
Вакцинація від коронавірусу захищає не лише вас, а й вашу сім’ю, друзів та інших
людей.

Пропозиції вакцинації в місті та районі Швайнфурт
Нижче ви знайдете всі пропозиції вакцинації від міського та районного управління
Швайнфурта. Вакцинуватися можна людям з 5 років. Заздалегідь записуватися на прийом не
потрібно:
• Об’єднаний центр вакцинації міськрайонного відділення
Графік роботи: з вівторка по суботу з 11:00 до 19:00
Адреса: Am Volksfestplatz, 97421 Schweinfurt
(Ця пропозиція діє до 30.04.22)
• Центр вакцинації
Графік роботи: з вівторка по суботу з 11:00 до 19:00
Адреса: Stadtgalerie Schweinfurt (перший поверх), Gunnar-Wester-Straße 10, 97421 Schweinfurt
• Центр вакцинації в Герольцгофені (Пропозиція діє до 31.03.22)
Графік роботи: з вівторка по четвер з 12:00 до 19:00
Адреса: Stadthalle, Dingolshäuser Straße 13, 97447 Gerolzhofen
• Центр вакцинації у Вернеку (Ця пропозиція діє до 26.03.22)
Графік роботи: п’ятниця та субота з 12:00 до 19:00
Адреса: Pfarrheim, Balthasar-Neumann-Strasse 19, 97440 Werneck
Якщо у вас виникли запитання що до пропозиції вакцинації або вам потрібна більш детальна
інформація про точну процедуру вакцинації, зверніться, наприклад, до людей, у яких ви зараз
проживаєте, або зверніться до організацій допомоги, з якими ви контактуєте.

Додаткова інформація про вакцинацію
Про вакцину «Супутник V»
Поширена в Україні вакцина Sputnik поки не схвалена в ЄС. Це означає, що багато
українських біженців від війни, які зараз шукають захисту в Німеччині, наразі вважаються
невакцинованими в цій країні.
Відповідно до поточної правової ситуації та враховуючи рекомендації щодо ва кцинації
відповідно до віку (люди від 5 років), біженці з України потребують принаймні двох щеплень

вакциною, схваленою Європейським органом затвердження (EMA), наприклад, мРНК
вакцина від Moderna або Biontech. Тільки тоді людина в ЄС вважається повністю
вакцинованою.
Згідно з рекомендацією Постійної комісії з вакцинації, цю нову серію вакцинації можна
розпочати через чотири тижні після останньої вакцинації вакциною, не схваленою в ЄС
(наприклад, Sputnik).
Це положення прямо поширюється не лише на біженців, а й на всіх людей, які, наприклад,
були щеплені за допомогою Sputnik V.

Використані вакцини
У відповідних пунктах вакцинації є вибір між мРНК-вакцинами від Biontech та Moderna.
Вакцинація вакциною на основі білка від Novavax також можлива в центрі ва кцинації. Усі ці
вакцини використовуються та тестуються у великих частинах світу. Кількість побічних ефектів
у цьому контексті низька і подібна до кількості відомих щеплень (наприклад, вакцинація проти
грипу).

Необхідні документи
При кожній вакцинації завжди необхідно пред’явити дійсне посвідчення особи з фотографією
(посвідчення особи, паспорт або водійські права). Також було б корисно взяти з собою картку
вакцинації. Кожен, хто не має при собі картки щеплень, отримає відповідну довідку на місці.
Якщо наразі немає документа, що посвідчує особу, достатньо підтвердження від житла або
приватної особи, яка розміщує біженців.
Ви також можете знайти додаткову інформацію українською мовою за посиланням:
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/impfung/#ukraine
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