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VAKCINACIJA PEC PLANA
Vakcinācija ir brīvprātīga un bez maksas. 
Pašlaik vēl nav pietiekami daudz apstiprinātu vakcīnu, lai 
uzreiz vakcinētu visus, kas to vēlas. Tāpēc Austrijā vakci-
nācija tiek veikta saskaņā ar iepriekš noteiktu shēmu trīs 
vakcinācijas posmos. 

1. POSMA 
( jau notiek vai ir pabeigta) tiek vakcinēti iedzīvotāji un 
darbinieki veco ļaužu pansionātos un aprūpes centros, 
kā arī veselības aprūpes jomā strādājošie un pirmās 
augsta riska grupas. 

2. POSMA 
tiek vakcinēti vecāka gadagājuma cilvēki, tostarp mājās 
aprūpē esošas personas (kā arī 24 h aprūpētāji), cilvēki 
ar iepriekšējām saslimšanām un cilvēki, kuri strādā  
kritiskā un sistēmai būtiskā infrastruktūrā. Šis posms  
jau norisinās un turpināsies atkarībā no vakcīnu pieeja-
mības. 

3. POSMA 
(plānots no 2021.°gada 2.°ceturkšņa) tiks vakcinēti visi, 
kas to vēlas.

IEDARBIBA, DROSUMS UN  
BLAKUSPARADIBAS
Pašlaik apstiprinātajām vakcīnām dažu nedēļu laikā  
jāievada divas devas. 

Austrijā apstiprinātās vakcīnas ir pārbaudītas saskaņā ar 
stingrām ES apstiprināšanas vadlīnijām. Vakcīnu efekti-
vitāte un drošums ir pārbaudīts ar daudziem tūkstošiem 
brīvprātīgo.

Tāpat kā jebkuras vakcinācijas gadījumā reizēm var 
rasties fiziskas reakcijas, taču tās parasti ātri norimst un 
nerada problēmas. Piemēram, injekcijas vietā bieži rodas 
apsārtums, pietūkums un sāpes. Var rasties arī nogu-
rums, galvassāpes, muskuļu vai locītavu sāpes, limf-
mezglu pietūkums, slikta dūša, drebuļi un drudzis. Tas 
neietekmē vakcinācijas drošumu un efektivitāti.

Ir pierādīts, ka koronavīrusa vakcīnas nemaina cilvēka 
genomu un neietekmē auglību. 

Vakcinējoties pret koronavīrusu, jūs
aizsargājat sevi un citus! 

Vakcinācija ir brīvprātīga un bez maksas. 
Tiek ievadītas divas vakcīnas devas
dažu nedēļu laikā.

Austrijā apstiprinātās vakcīnas ir efektīvas 
un drošas. Tās ir stingri pārbaudītas un  
testētas ar daudziem tūkstošiem  
brīvprātīgo.

Visu informāciju un saites uz iepriekšēju 
reģistrāciju federālajās zemēs skatiet šeit: 
https://www.oesterreich-impft.at/ 
impfanmeldung/
Svarīga papildinformācija par Covid-19: 
www.daheimbetreut.at

pret saslimšanu ar 
Covid-19
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LIELAKAIS RISKS VECAKA  
GADAGAJUMA CILVEKIEM
Vairāk nekā 100°miljoni cilvēku visā pasaulē ir saslimuši 
ar koronovīrusa izraisīto slimību Covid-19, un miljoni no 
tiem ir miruši.

Šī slimība skar visus. Un tā var skart ikvienu. Tomēr ve-
cāka gadagājuma cilvēkiem un cilvēkiem ar iepriekšējām 
saslimšanām pastāv īpaši liels risks, ka slimības gaita var 
būt smaga vai sliktākajā gadījumā — letāla. 

Vienīgais veids, kā patiešām kontrolēt vīrusu un izkļūt no 
pandēmijas, lai atgrieztos normālā dzīvē, ir vakcinācija.

VAKCINĀ-
CIJA AIZ-
SARGĀ MŪS 
UN CITUS!

ŠĪ SLIMĪBA 
SKAR VISUS. 
UN TĀ VAR 
SKART  
IKVIENU.

VAKCINACIJA NEATKARIGIEM  
APRUPETAJIEM: 

tagad arī neatkarīgiem aprūpētājiem 
(diennakts aprūpe) tāpat kā citām iedzīvo-
tāju grupām ar paaugstinātu risku vai sis-
tēmisku nozīmi būs prioritāte, saņemot 
koronavīrusa vakcīnu, atkarībā no šo vak-
cīnu pieejamības. Vakcināciju bez maksas 
saņem visi, kam ir veselības apdrošināšana 
Austrijā!

KĀ ES VARU REĢISTRĒTIES COVID VAKCĪNAS 
SAŅEMŠANAI? 
Visu informāciju un saites uz iepriekšēju reģistrēšanos 
federālajās zemēs skatiet šeit:  
https://www.oesterreich-impft.at/impfanmeldung/

SVARĪGA PAPILDINFORMĀCIJA PAR COVID-19
www.daheimbetreut.at

VAKCINACIJA AIZSARGA  
MUS UN CITUS
2020. gada beigās tika vakcinēti pirmie Austrijas iedzīvo-
tāji — vispirms pansionātu iemītnieki, kurus pandēmijas 
pirmajā gadā skāra īpaši smagi. Vakcinācijas kampaņa 
tagad rit pilnā sparā. Tiek vakcinētas arī citas riska gru-
pas un personas, kas strādā sistēmiski nozīmīgās jomās. 
Līdz 2021. gada beigām visiem, kas vēlas, jābūt iespējai 
vakcinēties bez maksas. Cilvēku skaits, kurus vienlaikus 
var vakcinēt, ir atkarīgs no pieejamā vakcīnas daudzuma. 

Apstiprinātās vakcīnas pasargā no saslimšanas ar Co-
vid-19 vai novērš smagu slimības gaitu. Tāpat ir iespē-
jams, ka vakcīnas pārtrauks vīrusa pārnešanu. Tātad 
vakcinācija aizsargā gan mūs, gan citus.

BRIDINAJUMS: 
Covid-19 skar visas vecuma grupas. Lai gan retāk, tomēr 
smaga slimības gaita var noritēt arī jauniem cilvēkiem. 
Arī bezsimptomu un vieglākai slimības gaitai var būt 
nopietnas ilgtermiņa sekas, piemēram, dzīvībai svarīgu 
orgānu bojājumi.


