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Ostanite zaštićeni!
Svojom odlukom da se cijepite protiv korone
dajete važan doprinos zaštiti svoga zdravlja i
zaštiti drugih ljudi.
Cijepite se kako je preporučeno da biste ostali
zaštićeni.
●

Zaštita cjepiva s vremenom slabi –
Kod starijih osoba ili ljudi s ranijim
oboljenjima snažnije.

●

Svim cijepljenjima preporuča se dodatno
cijepljenje s mRNA cjepivom.

●

Osobito u hladnim godišnjim dobima rastu
oboljenja od COVID-19. Raste rizik za nove
varijante virusa.

●

Cijepljenje protiv korone štiti učinkovito.
Razgovarajte s drugima o njihovim iskustvima i
pratite ih na cijepljenje!

Važno je znati:
Podaci iz drugih zemalja pokazuju
da se zaraze, proboji infekcije i posljedične hospitalizacije znatno smanjuju s preporučenom 3.
dozom cjepiva.
oesterreich-impft.at/jetzt-impfen

Cijepite se ponovno!
●

Osobama koje su 1. put cijepljenje s COVID-19
Vaccine Janssen („Johnson&Johnson"),
preporuča se dodatno cijepljenje nakon 4 tjedna
od 1. cijepljenja.

●

Sve osobe starije od 18 godina mogu se cijepiti
3. dozom nakon 4 mjeseca i trebaju se cijepiti
nakon 6 mjeseci od 2. doze cjepiva. To je p
 osebice
važno za osobe starije dobi kao i za osobe s
ranijim oboljenjima ili povećanim rizikom od
zaraze.

●

Kod vektorskih cjepiva (Vaxzevria tvrtke
A straZeneca & COVID-19 Vaccine Janssen)
3. doza se preporuča 4 mjeseca nakon 2. doze,
moguća kod mRNA cjepiva.

●

Također se i za preboljele preporuča dodatno
cijepljenje. Obratite se svom liječniku!

Važno je znati:
Preporuke za cijepljenje kontinuirano se
prilagođavaju znanstvenim spoznajama i
mogu se mijenjati. Informirajte se kod liječnika
o aktualnim preporukama i Vašem statusu
cijepljenja!

Pridržavajte se preporuka!
Nacionalni gremij za cijepljenje (NIG)
preporuča svim cijepljenjim osobama starijim
od 18 godina dodatno cijepljenje s mRNA
cjepivom. Cijepljenje može uslijediti nakon
4 i treba uslijediti nakon 6 mjeseci.
●

Za 3. dozu treba preferirati isto cjepivo kao i za
prve dvije doze: Comirnaty od BioNTech/Pfizer
ili Spikevax tvrtke Moderna (Moderna tek od
30 godina starosti).

●

Osobe koje su cijepljene s vektorskim cjepivima
trebaju kao 3. dozu dobiti mRNA cjepivo. To
također važi za križno cijepljenje(cijepljenje s
različitim cjepivima).

●

Za osobe koje su cijepljene i preboljele, važe
različite preporuke. Obratite se svom liječniku!

Važno je znati:
Mnogi ljudi mogu se zaštititi što je bolje
moguće radi smanjenja rizika od teškog
oboljenja od COVID-19. Off-Label primjena
(cijepljenje izvan dozvole) je moguća. Preduvjet
je dobro savjetovanje i dokumentacija putem
liječnika.

Nema šanse za lažne vijesti!
Zasigurno ste već čuli mnogo glasina o
cijepljenju protiv korone. Ne dozvolite da
Vas učine nesigurnima. Informirajte se i
objasnite drugima!
●

Cijepljenje protiv korone djeluje. Značajno se
smanjuje rizik od teškog oboljenja ili smrti. Ako u
iznimnim slučajevima unatoč cijepljenju dođe do
oboljenja od COVID-19, ono u normalnom slučaju
protječe znatno blaže.

●

Koronavirus uzrokuje opasna oboljenja,
cijepljenje štiti. Dokazano je da se u b
 olnicama
mora liječiti više necijepljenih osoba zbog
oboljenja od COVID-19, nego zbog komplikacija
od cijepljenja.

●

Cijepljenjem protiv korone štitite sebe i sve
bliske osobe.

Važno je znati:
Mnogi su pogođeni dugoročnim posljedicama
nakon COVID-19. Cijepljenje štiti od COVID-19 i
mogućih dugoročnih posljedica.
Što manje ljudi oboli od COVID-19, to će naš
zdravstveni sustav biti manje opterećen. Svako
cijepljenje je važno!

Cijepite se sada!
Detaljno se informirajte o
cijepljenju kod liječnika odnosno u ljekarni.
Prijava na:
oesterreich-impft.at/jetzt-impfen

Ostale informacije na
sozialministerium.at/corona-schutzimpfung
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