Fragen zur Corona-Impfung_Kroatisch

Pitanja o cjepivu protiv korone
1. Zašto se treba cijepiti protiv korone?
Korona je ozbiljna bolest. Oboljele osobe su često teško bolesne i mogu umrijeti. Korona je
posebno opasna za starije ljude ili za ljude s drugim oboljenjima. Ti ljudi imaju visok rizik. Zbog
toga se nazivaju rizičnim skupinama.
Cjepivo najčešće štiti od oboljevanja od korona virusa. Ako se više ljudi cijepi, bolest će se moći
suzbiti brže i učinkovitije. Prvo se jako puno ljudi mora cijepiti. Onda će se svakodnevni život
korak po korak moći odvijati normalno.
2. Koje prednosti donosi cjepivo protiv korone?
Ljudi koji su potpuno cijepljeni protiv korone imaju manje ograničenja u svakodnevnom životu.
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Primjerice, više nema ograničenja kontakata. To znači da je potpuno cijepljenim osobama
dopušteno da se susreću s mnogim drugim cijepljenim osobama. Prilikom susreta s
necijepljenim osobama, cijepljene osobe se ne ubrajaju.
Ni kod pojedinačnih sportova bez tjelesnog kontakta više ne postoje ograničenja.
Više ne postoje nikakva ograničenja izlaska noću - potpuno cijepljene osobe se mogu
slobodno kretati i tijekom ograničenja izlaska.
Potpuno cijepljene osobe nakon putovanja više ne moraju u karantenu. Iznimka je kada
se vratite iz zemlje s varijantom virusa.
Za potpuno cijepljene osobe ne postoji obveza testiranja. To vrijedi svugdje gdje se mora
pokazati negativan test. Na primjer, kod kupovine “Click & Meet”, kod frizera ili kod
pedikera. Zato se mora predočiti iskaznica cijepljenja.

3. Što znači biti potpuno cijepljen/a?
Cijepljenje se vrši injekcijom u ruku. Ponekad su vam za to potrebne dvije injekcije u razmaku od
nekoliko tjedana. Količina u pojedinačnoj injekciji se zove doza cjepiva. Potpuna cijepljenost
nastupa nakon isteka 14 dana od posljednje potrebne doze cjepiva. Cjepivo mora biti odobreno
u EU, a to su: Moderna, BioNTech, AstraZeneca / Vaxzevria, Johnson & Johnson. Osim toga ne
biste trebali imati simptome korone. I u tom trenutku ne smijete bolovati od korone. Koliko doza
cjepiva je potrebno, ovisi o cjepivu. Kod cjepiva Moderna, BioNtech, AstraZeneca / Vaxzevria
uvijek su potrebna dva cijepljenja. Kod cjepiva Johnson & Johnson je potrebno samo jedno
cijepljenje. Ako je osoba već zaražena koronom, onda je izgradila zaštitu. Ta se zaštita zove
imunitet. Ako se onda nakon 6 mjeseci cijepite, dovoljna je samo jedna doza cjepiva.
4. Moram li platiti cijepljenje protiv korone?
Ne. Cijepljenje je u Njemačkoj besplatno. Nije važno gdje ste osigurani.
5. Da li postoji obveza cijepljenja?
Ne. U Njemačkoj ne postoji obveza cijepljenja.

Fragen zur Corona-Impfung_Kroatisch

Možda vam je dopušten ulazak u neke zgrade samo s dokazom o cijepljenju. Ili možete lakše ući
s takvim dokazom.
6. Kako djeluju cjepiva?
Cjepiva potiču ljudsko tijelo da izgradi obranu od virusa. Tako djeluju sva cjepiva protiv virusa
korone koja su odobrena u Njemačkoj. Cjepiva sadrže građevinski plan za jedan dio virusa. Taj
se dio naziva spike protein. Spikes su male bodlje koje se nalaze na okruglom virusu. Ljudske
stanice nakon cijepljenja oponašaju ove bodlje. Imunološka obrana to primijeti i formira željene
obrambene stanice. One se bore protiv virusa kada se dogodi prava infekcija.
7. Koliko su cjepiva sigurna?
Cjepiva su prvo pažljivo testirana i provjerena. Za to postoje zakoni i međunarodna pravila.
Nakon toga su cjepiva dopuštena, pri čemu se govori o odobrenju. Cjepiva su razvijena vrlo brzo.
Ipak, za njih vrijede isti standardi kao i za ostala cjepiva. Čak i ako je odobrenje za ostala cjepiva
trajalo dulje. Nakon odobrenja će se cjepiva i dalje kontrolirati kako bi se pronašle i vrlo rijetke
nuspojave. Odobrena cjepiva se međusobno vrlo malo razlikuju po svojim učincima. Sva
odobrena cjepiva su sigurna. Sva ona pouzdano djeluju protiv korone.
8. Mogu li s jednim cjepivom dobiti koronu?
Da, to se može dogoditi. Ali cijepljene osobe većinom imaju samo blage simptome korone.
Ponekad čak i ne primijete da imaju koronu. Cjepivo unatoč tome djeluje. Time se može spriječiti
ozbiljan tijek bolesti i smrtni slučajevi.
9. Koje su nuspojave nakon cijepljenja?
Nakon svakog cijepljenja se mogu pojaviti reakcije na cjepivo. To se može dogoditi i nakon
cijepljenja protiv korone. Takve reakcije pokazuju da tijelo sada pomoću cjepiva gradi zaštitu.
Reakcije na cjepivo se obično javljaju ubrzo nakon cijepljenja i traju nekoliko dana. Te reakcije
mogu biti različite. Na primjer, to mogu biti bolovi na mjestu uboda, slabost ili glavobolja. Ili se
osjećate bolesno i imate blagu temperaturu, sličnu prehladi. Na taj način tijelo pokazuje da se
priprema za obranu od uzročnika bolesti. Ozbiljne nuspojave su vrlo rijetke.
10. Mogu li tijekom radnog vremena otići na cijepljenje?
Trenutno ljudi najčešće ne mogu slobodno birati svoj termin cijepljenja. Ako zaposlenici dobiju
termin tijekom radnog vremena, onda za to vrijeme mogu dobiti slobodno. Da li to vrijeme plaća
poslodavac, regulirano je u vašem vlastitom radnom ugovoru. Poslodavac mora biti obaviješten
što je prije moguće ako taj dan nećete raditi. Ako u budućnosti budete mogli birati termine, trebali
biste ste ugovoriti svoj termin izvan radnog vremena.
11. Moram li saopćiti svom poslodavcu da li sam cijepljen/a protiv korone?
Generalno nemate tu obvezu. Ali postoje zanimanja u kojima možete raditi samo ako ste
cijepljeni.
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Inače se ponekad ne mogu ispoštovati pravila Pravilnika o zaštiti na radu tijekom korone. U tom
slučaju poslodavac to mora znati.
12. Sadrže li cjepiva životinjski materijal?
Ne. Trenutno odobrena cjepiva ne sadrže materijal životinjskog porijekla.
13. Koja su cjepiva priznata u Njemačkoj?
U EU i Njemačkoj su trenutno odobrena sljedeća cjepiva: BioNTech / Pfizer, Moderna,
AstraZeneca / Vaxzevria i Johnson & Johnson. Samo ova cjepiva vrijede u Njemačkoj. Druga
cjepiva nisu priznata. Ostala cjepiva se još uvijek istražuju i ispituju.
14. Mora li se cjepivo obnavljati?
Trenutno stručnjaci pretpostavljaju da ćete zaštitu cijepljenjem morati osvježiti nakon nekog
vremena. Međutim, još uvijek nije jasno mora li se to učiniti nakon 6, 9 ili 12 mjeseci.
Ako želimo ponovno imati normalan život, onda bismo se svi trebali cijepiti. Tako možemo
ponovno živjeti u dobrom zdravlju, s prijateljima, obitelji i putovanjima.

