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CEPLJENJE PO NACRTU
Cepljenje je prostovoljno in brezplačno. 
Trenutno ni na voljo dovolj odobrenih cepiv za cepljenje 
vseh, ki bi to želeli takoj. V Avstriji se zato cepljenje izvaja 
po vnaprej določenem urniku v treh fazah cepljenja: 

V 1. FAZI 
(že v teku ali dokončani) so cepljeni prebivalci in za-
posleni, ostareli v domovih za starejše ter tisti, ki delajo 
v zdravstvenem sektorju in prvih skupinah z visokim 
tveganjem. 

V 2. FAZI  
jim sledijo starejši, vključno s tistimi, ki jih oskrbujejo 
doma (pa tudi 24.-urni negovalci), osebe s predhodnimi 
boleznimi in osebe, ki delajo v ključni in sistemsko po-
membni infrastrukturi. Ta faza je v teku in se bo nadalje-
vala glede na razpoložljivost cepiv. 

V 3. FAZI 
(načrtovano od 2. četrtletja 2021) se lahko cepijo vsi,  
ki želijo.

UČINEK, VARNOST IN  
NEŽELENI UČINKI
Pri trenutno odobrenih cepivih je treba v nekaj tednih 
dati dva odmerka. 

Cepiva, odobrena v Avstriji, so bila preizkušena v skladu 
s strogimi smernicami EU za odobritev. Učinkovitost in 
varnost cepiv so preizkusili na tisočih prostovoljcih.

Kot pri vsakem cepljenju se lahko občasno pojavijo 
fizične reakcije, ki pa običajno hitro izvenijo in niso pro-
blematične. Na primer, na mestu cepljenja se pogosto 
pojavijo rdečina, oteklina in bolečina. Lahko se pojavijo 
tudi utrujenost, glavobol, bolečine v mišicah ali sklepih, 
otekanje bezgavk, slabost, mrzlica in povišana telesna 
temperatura. To ne vpliva na varnost in učinkovitost 
cepljenja.

Dokazano je, da cepiva proti koroni ne spreminjajo 
genoma in prav tako ne vplivajo na plodnost. 

S cepljenjem proti koroni zaščitite
 sebe in druge! 

Cepljenje je prostovoljno in brezplačno. 
Dajemo dva odmerka cepiva v nekaj tednih.

V Avstriji odobrena cepiva so učinkovita in 
varna. Strogo so jih natančno pregledali in 
preizkusili na tisočih prostovoljcih.

Vse informacije in povezave za predhodno 
registracijo v zveznih deželah najdete na 
spletni strani: https://www.oesterreich-
-impft.at/impfanmeldung/
Nadaljnje pomembne informacije o 
COVIDu-19 na spletni strani:
www.daheimbetreut.at

proti bolezni 
COVID-19

Najpomembnejše 
informacije na kratko
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NAJVIŠJE TVEGANJE  
ZA STAREJŠE
Več kot 100 milijonov ljudi po vsem svetu je zbolelo za 
boleznijo COVID-19, ki jo povzroča koronavirus, in milijoni 
so umrli.

Zadeva vse. In doleti lahko vsakogar. Zlasti starejši in  
osebe s predhodnimi boleznimi pa se še posebej srečuje-
jo z visokim tveganjem, da bodo prizadeti zaradi resnih,  
v najslabšem primeru usodnih bolezni. 

Edini način, da virus resnično nadzorujemo in se iz  
pandemije vrnemo v normalno življenje, je cepljenje.

CEPIVO 
ŠČITI 
NAS IN 
DRUGE!

ZADEVA 
VSE. IN DO-
LETI LAHKO 
VSAKOGAR.

CEPLJENJE ZA SAMOZAPOSLENE  
NEGOVALCE JE PREDPISANO:   

Samozaposleni negovalci (24-urna oskr-
ba) imajo zdaj skupaj z drugimi skupinami 
prebivalstva s povečanim tveganjem ali 
sistemsko pomembnostjo prednost pri 
cepljenju proti koroni, odvisno od razpo-
ložljivosti cepiv. Za zdravnike v Avstriji je 
cepljenje brezplačno!

KAKO SE LAHKO PRIJAVIM ZA CEPLJENJE  
PROTI COVIDU? 
Vse informacije in povezave za predhodno registracijo  
v zveznih deželah najdete na spletni strani:  
https://www.oesterreich-impft.at/impfanmeldung/

NADALJNJE POMEMBNE INFORMACIJE O  
COVIDU-19 NA SPLETNI STRANI: 
www.daheimbetreut.at

CEPIVO ŠČITI  
NAS IN DRUGE
Konec leta 2020 so bili cepljeni prvi Avstrijci – zlasti 
ljudje v domovih za starejše, ki so bili v prvem letu pan-
demije še posebej prizadeti. Kampanja cepljenja je zdaj 
v polnem razmahu. Druge rizične skupine in osebe, ki 
delajo na sistemsko pomembnih področjih, so cepljene. 
Do konca leta 2021 bi morali imeti vsi, ki želijo, možnost 
brezplačnega cepljenja. Število ljudi, ki jih je mogoče 
cepiti hkrati, je odvisno od razpoložljivih količin cepiva. 

Odobrena cepiva ščitijo pred boleznijo COVID-19 ali 
preprečujejo hude poteke. Prav tako je verjetno, da bodo 
cepiva preprečila prenos virusa. Torej cepivo ščiti nas in 
druge.

POZOR: 
COVID-19 prizadene vse starostne skupine. Težki poteki 
se lahko – čeprav redkeje, vendar vseeno – pojavijo pri 
mladih. In blažji poteki brez simptomov imajo lahko 
resne dolgoročne posledice, kot je okvara pomembnih 
organov.


