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Očkování mě chrání.
I proti omikronu.
Vlna omikronu zachvátila Německo. Data ukazují:
Každé očkování pomáhá. I proti omikronu. Už první
dávka očkování chrání před těžkým průběhem
nemoci. A posilující dávka znovu výrazně zlepšuje
Vaši ochranu. Posilující dávka (booster) účinkuje.

Chrání moji rodinu, prarodiče,
přátele – a všechny, kteří jsou
obzvláště ohroženi.
Především, ten kdo má posilující dávku očkování,
nakazí ostatní méně často než ten, kdo očkovaný není.
Očkováním tak chráníte nejen sebe, ale také svou
rodinu, své přátele a kolegy. Očkováním chráníte také
ty, kteří se sami nemohou nechat očkovat nebo ty,
kteří kvůli jinému onemocnění možná na očkování neza
reagují tak dobře – a jsou tedy obzvláště ohroženi.

Bezpečné očkovací látky.
Registrované očkovací látky se v těle po krátké době
opět odbourávají. Jen v Německu byly očkovací látky
proti koronaviru dosud podány přibližně 160 milionkrát –
celosvětově to bylo několik miliard dávek. A jen velmi
zřídka se vyskytly nežádoucí vedlejší účinky. Dlouho
dobé účinky známy nejsou. Doposud snad žádná očko
vací látka nebyla během krátkého časového úseku
vědecky sledovaná tak podrobně jako registrované
očkovací látky proti covid-19.
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Očkování v sobě skrývá
podstatně méně rizik než
onemocnění koronavirem.
Závažné vedlejší účinky se po očkování proti korona
viru vyskytují velmi zřídka (méně než jeden případ na
10.000 naočkovaných). Naproti tomu, pokud se naka
zíte koronavirem, riziko těžkého nebo dlouhého průběhu
nemoci je podstatně větší.

Bez dlouhého čekání, bez nákladů,
bez prokázání totožnosti.
Očkování je úplně jednoduché. Nepotřebujete pas,
průkaz zdravotní pojišťovny a ani nemusíte nic platit.
Základní očkování i posilující dávka je k dispozici na
mnoha místech bez dlouhého čekání, například v očko
vacím centru, v lékařských ordinacích, v podnicích
nebo na zvláštních akcích. A brzy bude k dispozici i v
lékárně, kterou máte v blízkém okolí.

Správná očkovací
látka pro každý věk.
Očkování je doporučeno všem osobám starším 12 let,
a doporučena je i posilující, tedy třetí očkovací dávka.
Také je možné nechat naočkovat děti od pěti let. Očko
vací látky se průběžně kontrolují z hlediska účinnosti a
bezpečnosti. Vedle takzvaných očkovacích látek na bázi
mRNA firem Moderna a Biontech a vektorové očkovací
látky firmy Johnson & Johnson se nabídka brzy rozšíří o
další typ očkovací látky Novavax, která je určena pro
osoby starší 18 let. Pro všechny, kteří dávají přednost
„očkovací látce s inaktivovaným virem“ a nechtějí očko
vací látky nabízené v současnosti, tak bude k dispozici i
tento typ.

Umožňuje normální život –
ve škole, v restauraci a v kině.
S očkováním proti koronaviru bude náš každodenní život
lehčí. Ať v restauraci, v hostinci nebo při nakupování,
v kině či ve škole: S očkováním jsou akce bezpečnější a
ochranná opatření je možné rozvolnit. A: Ten, kdo má
posilující dávku nebo kdo je čerstvě naočkovaný, nemusí
do karantény.

