
Ваксинирането на възможно най-много хора срещу Corona е изключително важен 
принос за преборване със  пандемията и отново да преминем към воденето на 
нормален живот. От края на 2020 г. 
 
Ваксините са готови по целия свят. Също и в Берлин хиляди хора получават в 
ваксинация и постепенно се ваксинират. Ваксинацията е безплатна за всички. 
 
В Германия няма задължителна ваксинация. Но само ако е възможно най-много хора 
да се ваксинират,наистина много хора могат да бъдат защитени. И по този начин ще 
се справям с това. 
 
Болниците и цялата ни здравна система продължават да функционират. Ето защо 
мнозина от хората - също в Нойкьолн - се осигурява възможно най-голям брой 
ваксинации. 
 
КЪДЕ СЕ ВАКСИНИРВА? 
 
Ваксинациите в Берлин се организират централно от Сената във ваксинационните 
центрове. Първи ще бъдат Ваксинирани хора на възраст над 80 години и хора от 
определени лечебни заведения, след това следват хора над 70-годишна възраст и 
хора с определени съществуващи условия. Така трябва да бъдат хората  защитени от 
животозастрашаваща болест. След това следват 
 
напр:Хора над 60 години. Редът е еднакъв навсякъде в Германия. Който  има право, 
получава писмо по пощата и след това може да си уговори среща. Намерете цялата 
информация под: 
 
https://www.Berlin.De/corona/impfen/ 
 
Важно е всеки, който има въпроси относно ваксинацията или не е сигурен, винаги да 
говори с лекаря си предварително! 
 
 
И НА КОГО  ДА ВЯРВАМ СЕГА? 
 
Има много въпроси относно ваксинацията. Събрахме тези, които често сме питали. 
Ще се радваме да отговорим на всички допълнителни въпроси, ако можем. И моля, 
поговорете с Вашият лекар или медицински специалист, ако имате конкретни въпроси 
или притеснения. 
 
 
ВЪПРОС 
 
Короналната ваксинация застрашава ли плодовитостта на жените или мъжете?  
Не. Дори ако някои твърдят: Няма научни доказателства, че Ваксинацията застрашава 
плодовитостта при жените. Всички ваксини в Германия бяха подробно тествани преди 
да бъдат одобрени - включително за възможни ефекти върху плодовитост. Няма 
данни за поява на безплодие при мъже или жени. 
 
[Още: https://www.Pei.De/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus- 
content.Html; jsessionid = 39C876AAEC99A3EF18C058E7B651E146.Intranet241? nn = 
169730 & cms_pos = 3] 
 
 
Коронната ваксинация води ли до сериозни усложнения? 



 
Не, няма известни сериозни усложнения. Има видео на мъж със силни болки,, твърди 
се след коронарна ваксинация. Но това не е вярно, това видео е от август 2019 г. - 
преди избухването на короната. 
 
 
Коронната ваксинация причинява ли сериозни заболявания? 
 
Няма доказателства за това. Ваксините се изследват задълбочено преди да бъдат 
одобрени. Те са тествани на плъхове, както и на приблизително 14 000 души. С всички 
тестове там няма научни доказателства, че ваксинацията може да доведе до ужасни 
заболявания като РАК. 
 
 
Дали хората вече са починали от коронарна ваксинация? 
 
Имаше смъртни случаи във връзка с ваксинация както в Германия, така и в Норвегия. 
Тези смъртни случаи се разследват внимателно. Според предишна информация 
всички са загинали. 
 
Хора с предварително съществуващи състояния, които е вероятно да са отговорни за 
смъртта - напр: 
 
Бъбречна недостатъчност, карцином или деменция от типа на Алцхаймер. Засега 
няма доказателства, че ваксинацията е отговорна за смъртта. Ако имате предишни 
заболявания, моля, говорете с Вашият лекар или медицински специалист. 
 
 
 
Коронната ваксинация води ли до генетична манипулация при хората? 
 
Не. Опасността от РНК / ДНК ваксини, "вградени" в генома на клетките на човешкото 
тяло не съществува според всички научни изследвания. РНК ваксините и Човешката 
ДНК има различна химическа структура, която директното включване не позволява. 
Още преди и сегашните ваксини се използват ДНК ваксини, например срещу Ебола 
или Зика. Следователно тази ваксинация не е напълно нова. 
 
 
Коронната ваксинация съдържа ли микрочипове? 
 
Не. Това са теории на конспирацията без никаква основа. Ваксинациите бяха и се 
развиха от учени, които искат да се борят с Корона - нищо друго! 
 
Помагат ли коронните ваксини дори срещу мутации? 
 
 
Според цялата информация корона вирусът (SARS-CoV-2) мутира по-слабо от напр. 
Грипните вируси. Ваксините са разработени по такъв начин, че да помагат и срещу 
мутации възможно най-дълго. Но както с годишната ваксинация срещу грип със 
сигурност ще има мутации, срещу които настоящата ваксина не помага - но след това 
ваксината се развива непрекъснато. Важно е, дръжте се, спасете колкото се може 
повече животи с наличните ваксини. 


