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Cepiva proti COVID-19
Ta cepiva so bila natančno testirana s

strani strokovnjakov Evropske Unije in

so zelo varna. Cepivo deluje: število

okužb je občutno manjše, ob večjem

številu cepljenih oseb.

Cepljenje proti virusu COVID-19 je način, kako bomo končali pandemijo. Kdor se je že cepil, ščiti sebe

in druge v bližini. Pomislite na svoje zdravje in zdravje svojih prijateljev ter družine – cepite se! Več

informacij lahko najdete na spletni strani Avstrijskega ministrstva za socialne zadeve, zdravje, oskrbo

ter varstvo potrošnikov: Pogosto zastavljena vprašanja v drugih jezikih (sozialministerium.at) ali

Coronainfo: Austrian Integration Fund (Avstrijski integracijski fond, ÖIF).

Način delovanja cepiv
Pri cepivih proti COVID-19, ki so trenutno na

voljo, telo dobi neke vrste »navodila«, s katerim

lahko ustvari površinsko komponento

koronavirusa. Takoj, ko jo imunski sistem zazna,

telo začne proizvajati protitelesa. Ta protitelesa

zaščitijo telo proti bolezni, če pride do okužbe

s koronavirusom.

Pri mRNA cepivih so ta navodila proti virusu

zapakirana v majhnih maščobnih globulah. V

primeru vektorskih cepiv so zapakirana v

drugem popolnoma neškodljivem virusu.
Varno cepljeni
Nedavna raziskava je pokazala:

Več kot 50 % ljudi, ki so migrirali v

Avstriji, želi biti cepljenih proti COVID-

19, takoj, ko dobijo priložnost. Toda, to

tudi pomeni, da je potrebno skoraj 50

% ljudi še prepričati o prednostih

cepljenja. Le, če se cepite, lahko

zaščitite sebe pred resno boleznijo in

trpljenjem, ki ga lahko povzročijo

dolgotrajne posledice bolezni.

Reakcija kaže učinkovanje
Po cepljenju se lahko na vbodnem mestu

pojavi rdečica, oteklina, toplejša koža ali

bolečina. Poleg tega je možen glavobol,

utrujenost in vročina.

Ti občasni simptomi so pokazatelj normalne

reakcije telesa na cepivo. Niso razlog za skrb in

po navadi izginejo čez nekaj dni.

NA KRATKO: PREDEN SE CEPITE PROTI COVID-19. ALI CEPLJENJE PROTI COVID-19 KAJ STANE?
NE ,  CEPLJENJE PROTI COVID-19 JE BREZPLAČNO .

KJE SE LAHKO CEPIM?
CEPIVO JE DOSTOPNO PRI CEPILNIH CENTRIH IN REGISTRIRANIH ZDRAVNIKIH ,  ČE NUDIJO CEPLJENJE
PROTI COVID-19 KOT DODATNO STORITEV .  DODATNE INFORMACIJE LAHKO DOBITE ,  KO SE PRIJAVITE NA
CEPLJENJE .

POVZETEK NAJPOMEMBNEJŠIH INFORMACIJ
STANJE :  JUNIJ 2021

 CEPLJENJE ŠČITI VAS
 IN VAŠO DRUŽINO !

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Einreise-nach-Oesterreich.html
https://www.integrationsfonds.at/coronainfo


KU MUND TË REGJISTROHEM?
PERSONAT E GATSHËM PËR TU VAKSINUAR
MUND TË REGJISTROHEN PËRMES
PLATFORMAVE TË PROVINCAVE FEDERALE
AUSTRIA PO VAKSINON – INICIATIVË KUNDËR
KORONAVIRUSIT (OSTERREICH-IMPFT .AT)
OSE PËRMES TELEFONIT TEK T :  1450 .  NDIHMA
GJATË REGJISTRIMIT NË GJUHË TË
NDRYSHME OFROHET NGA FONDI AUSTRIAK
I INTEGRIMIT (ÖIF) NË NUMRIN T :  +43 1/715 10
51 – 263 .

E-kartico (če jo imate)

Certifikat o cepljenju (če ga imate)

ID za alergije (če ga imate)

Ni obvezno: »Obrazec informacije in

dokumentacija / cepljenje proti COVID-19«

Kaj morate imeti s sabo, če se boste cepili:

Katere zaščitne ukrepe morate upoštevati?
Zaščitni ukrepi kot so varnostna razdalja, testiranja in nošenje mask so pomembni, tudi če

ste cepljeni, dokler ni večina ljudi cepljenih.

Katere so prednosti cepljenja?
Če se cepite, boste zaščitili sebe in ljudi v svoji okolici. Poleg tega nekatere zahteve včasih ne

veljajo več, če ste cepljeni. Na primer: testiranje za različne načine vstopa ali obvezna

karantena, po kontaktu z okuženimi osebami.

Kdaj lahko spet potujem in obiščem družino?
Vsi, ki so bili cepljeni, testirani ali so preboleli bolezen lahko to dokažejo s svojim Green Pass

dokumentom (Zeleni potni list). To bo omogočilo, da vstopite v restavracije, obiščete

kulturne in športne objekte ali, da potujete in varno znova obiščete družino.

Varno potovanje
Nekatere države imajo nizko tveganje za okužbo, druge večje. Stanje se nenehno spremlja,

da je možno zagotoviti karseda varno potovanje.

Pogosto zastavljena vprašanja o potovanju v Avstrijo lahko najdete tukaj:

FAQ: Potovanje v Avstrijo (sozialministerium.at)

Kje se cepljenje proti COVID-19 beleži?
Cepljenje proti COVID-19 se beleži v e-certifikatu o cepljenju, kot tudi na papirnatem

potrdilu o cepljenju ali cepilni kartici.

Opomba:
Ta predstavitev nudi le nekaj informacij o cepivu proti COVID-19. Preden se cepite, je

priporočljivo, da se posvetujete s svojim zdravnikom.

NA KRATKO: PO TEM, KO SE CEPITE PROTI COVID-19
 

https://www.oesterreich-impft.at/
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Einreise-nach-Oesterreich.html

