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Vaccinarea unui număr cât mai mare de oameni împotriva Coronei este un element
extrem de importantă pentru controlul pandemiei și revenirea la o viață normală.
Vaccinurile sunt disponibile în întreaga lume de la sfârșitul anului 2020. Și în Berlin,
mii de oameni din centrele de vaccinare își primesc treptat vaccinurile. Vaccinarea
este gratuită pentru toată lumea.

Vaccinare nu este obligatorie în Germania. Dar numai dacă un număr cât mai mare
de oameni va fi vaccinat, mulți oameni vor putea fi protejați. Și așa ne asigurăm că
spitalele și întregul nostru sistem de sănătate continuă să funcționeze. De aceea,
mulți oameni - inclusiv în Neukölln - încurajează pe cât mai mulți să se vaccineze.

UNDE SE FAC VACCINURILE?

Vaccinările din Berlin sunt organizate de către Senat în centrele de vaccinare. În
primul rând, vor fi vaccinate persoanele cu vârsta peste 80 de ani și persoanele din
anumite instituții medicale, vor urma persoanele cu vârsta peste 70 de ani și
persoanele cu anumite boli existente. În acest fel, în special acești oameni vor fi
protejațide o boală care le pune viața în pericol. Urmează apoi, de exemplu,
persoanele cu vârsta peste 60 de ani. Ordinea grupelor care vor faccinate este
aceeași în întreaga Germanie. Cei care au dreptul la vaccin vor primi o scrisoare prin
poștă și apoi pot face o programare. Puteți găsi toate informațiile la
https://www.berlin.de/corona/impfen/. Este important ca oricine are întrebări despre
vaccinare sau nu este sigur să vorbească în prealabil cu medicul său de familie!

ȘI CE SĂ MAI CRED ACUM?

Există multe întrebări despre vaccinare. Le-am adunat pe cele mai frecvent
adresate. Răspundem cu plăcere și la alte întrebări supliementare, dacă putem. Și
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vă rugăm să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu personalul medical dacă
aveți întrebări sau nelămuriri specifice.

ÎNTREBĂRI

Vaccinuul împotriva Corona pune în pericol fertilitatea femeilor sau a bărbaților?

Nu. Chiar dacă unii susțin asta. Nu există dovezi științifice că vaccinarea pune în
pericol fertilitatea femeilor. Toate vaccinurile din Germania au fost testate pe larg
înainte de a fi aprobate - inclusiv pentru posibilele efecte asupra fertilității. Nu au
existat dovezi de infertilitate masculină sau feminină. [Mai mult:
https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html;jsessio
nid=39C876AAEC99A3EF18C058E7B651E146.intranet241?nn=169730&cms_pos=
3]

Vaccinul împotriva Corona duce la complicații grave?

Nu, nu se cunosc complicații grave. Există un videoclip cu un bărbat cu crampe
severe, presupus după o vaccinare Corona. Dar acest lucru nu este adevărat, acest
videoclip este din august 2019 - de înainte de izbucnirea virsului.

Vaccinul împotriva Corona provoacă boli grave?

Nu există dovezi în acest sens. Vaccinurile sunt testate pe larg înainte de a fi
aprobate. Au fost testați pe șobolani, precum și pe aproximativ 14.000 de persoane.
În toate testele, nu există dovezi științifice că vaccinarea va duce la boli grave
precum cancerul.

Au murit deja oamenii din cauza unei vaccinări împotriva Corona?

Au existat decese legate de vaccinare atât în   Germania, cât și în Norvegia. Aceste
decese sunt acum investigate cu atenție. Conform informațiilor anterioare, toate
persoanele care au murit au avut boli anterioare care probabil au fost responsabile
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de moarte - de exemplu, insuficiență renală, carcinom sau demență de tip Alzheimer.
Până în prezent nu există dovezi că vaccinarea a fost responsabilă de deces. Dacă
aveți vreo boală anterioară, vă rugăm să discutați cu medicul dumneavoastră.

Vaccinarea împotriva coroanei duce la manipulare genetică la om?

Nu. Conform tuturor studiilor științifice, nu există riscul ca vaccinurile ARN / ADN să
fie „încorporate” în genomul celulelor corpului uman. Vaccinurile cu ARN și ADN-ul
uman au o structură chimică diferită, care nu permite încorporarea directă.
Vaccinurile ADN au fost, de asemenea, utilizate înainte de vaccinurile actuale, de
exemplu împotriva Ebola sau Zika. Prin urmare, acest vaccin nu este complet nou.

Vaccinarea împotriva Corona conține microcipuri?

Nu. Acestea sunt teorii ale conspirației fără nicio bază. Vaccinările au fost dezvoltate
de oamenii de știință care vor să lupte cu Corona - nimic altceva!

Vaccinul anti Corona ajută chiar și împotriva mutațiilor?

Conform tuturor informațiilor, virusul corona (SARS-CoV-2) mutează mai puțin decât
virusurile gripale, de exemplu. Vaccinurile au fost dezvoltate în așa fel încât să ajute
și la mutații cât mai mult posibil. Dar, ca și în cazul vaccinării anuale împotriva gripei,
vor exista cu siguranță mutații la un moment dat împotriva cărora vaccinul actual nu
va ajuta - vaccinul va fi dezvoltat continuu. Important în acest moment este să
salvăm cât mai multe vieți cu vaccinurile disponibile.
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