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Пандемія коронавірусу надовго змінила наше 
повсякденне життя і продовжує впливати на 
нього  Незважаючи на те, що сьогодні епіде-
мічна ситуація не така важка, як на початку 
пандемії, нам все ж потрібна надійна і зрозуміла 
медична інформація, щоб захистити себе, свої 
сім’ї і всіх співгромадян  

Ситуація з пандемією з часом змінилася  Ком-
петентні органи, наукові установи, установи 
охорони здоров’я, засоби масової інформації та 
політики намагаються надавати людям досто-
вірну інформацію  Тим не менш, знайти саме ту 
інформацію, яка потрібна прямо зараз, може 
бути непросто, і на жаль, часто, наприклад, в 
соціальних мережах, зустрічається інформація, 
яка потім може ввести в оману 

Крім того, не вся інформація доступна на всіх 
необхідних мовах  Саме тому ми зібрали тут 
найважливішу основну інформацію для людей, 
які іммігрували до Баварії  Для отримання 
найбільш актуальної та докладної інформації ми 
додали посилання на надійні джерела в текст 
інформації нижче 

Роль достовірної інформації під час епідемії коронавірусу
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Коронавірус SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 – це новий коронавірус, який на 
початку 2020 року був визначений як причина 
захворювання COVID-19 і з тих пір поширився 
по всьому світу  Подібні коронавіруси раніше 
уже викликали у людей серйозні респіраторні 
захворювання, які швидко поширюються (SARS/
важкий гострий респіраторний синдром і MERS/
близькосхідний респіраторний синдром)  Нау-
кові дані свідчать про те, що в якийсь момент ці 
віруси передалися до людей від диких тварин 
– їхніх попередніх «господарів» 

Чим інтенсивніше відбувається зараження і, 
отже, поширення вірусів, тим частіше при їх 
розмноженні виникають генетичні мутації, що 
призводить до виникнення нових варіантів або 
штамів  У випадку SARS-CoV-2 ці штами позна-
чені грецькими літерами  

На відміну від ситуації на початку пандемії, сьо-
годні населення має високий імунітет завдяки 
вакцинації та (або) перенесеній хворобі  У той 
же час переважаючі в даний час штами вірусу, 
хоча і часто призводять до виникненню симп-
томів, але не викликають важких захворювань у 
більшості людей 

Однак все ще, особливо у людей літнього віку та 
людей з існуючими захворюваннями, існує під-
вищений ризик тяжкого перебігу захворювання 
COVID-19  І хоча смертельні випадки фіксуються 
вже набагато рідше, вони все ж трапляються, 
незважаючи на інтенсивне лікування  Це тра-
гічно не тільки для самих жертв хвороби, але і 
для їхніх близьких  Крім того, чим інтенсивніше 
поширюється вірус, тим більше навантаження 
на систему охорони здоров’я або, в гіршому 
випадку, ї ї перевантаження: інші пацієнти також 
втрачають можливість отримувати оптимальну 
медичну допомогу  Заходи, вжиті для захисту від 
інфікування, спрямовані на запобігання такого 
перевантаження 

Захворювання COVID-19, незалежно від його 
тяжкості, також може призвести до пізніх і 
довгострокових наслідків (які позначаються від-
повідними термінами «довгострокові наслідки 
COVID» і «постковідні синдроми»)  Це можуть 
бути, наприклад, порушення роботи різних 
органів, погане загальне самопочуття, втома, 
порушення пам’яті або постійне відчуття висна-
женості  Деяким хворим стає дуже складно або 
взагалі неможливо виконувати свої повсякденні 
справи 

Якщо протягом тривалого часу після зараження 
ви відчуваєте будь-які обмеження, пов’язані зі 
станом здоров’я, зверніться до свого сімейного 
лікаря  З’являється все більше і більше пропо-
зицій для людей з довгостроковими наслідками 
COVID і постковідними синдромами  Додаткову 
інформацію можна знайти, наприклад, на таких 
сайтах: 

https://www infektionsschutz de/coronavirus/
basisinformationen/long-covid-langzeitfolgen-
von-covid-19/#c16099

https://www stmgp bayern de/coronavirus/ 
post-covid/

Більш детальну довідкову інформацію та останні 
новини на багатьох мовах можна знайти на 
наступних сайтах:

integrationsbeauftragte bayern de/downloads/

mimi bayern/index php/muenchen-corona-alltag

integrationsbeauftragte de/ib-de/staatsministerin/
corona

zusammengegencorona de

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/basisinformationen/long-covid-langzeitfolgen-von-covid-19/#c16099
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/basisinformationen/long-covid-langzeitfolgen-von-covid-19/#c16099
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/basisinformationen/long-covid-langzeitfolgen-von-covid-19/#c16099
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/post-covid/
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/post-covid/
https://integrationsbeauftragte.bayern.de/downloads/
https://mimi.bayern/index.php/muenchen-corona-alltag
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de
https://www.zusammengegencorona.de/
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Передача та заходи захисту

Коронавірус SARS-CoV-2 передається при 
видиханні повітря (особливо під час розмови 
або співу) через аерозолі, що виділяються, тобто 
найдрібніші частинки, що знаходяться у повітрі, 
і дрібні краплі (наприклад, під час чхання і 
кашлю)  Оскільки аерозолі можуть залишатися 
заразними протягом декількох годин, інші люди 
можуть заразитися цими аерозолями через 
вдихання  Віруси також можуть передаватися з 
поверхонь через руки на обличчя 

Загальні правила гігієни (AHA+L+A) призначені 
для переривання цих шляхів передачі:

Abstand (дистанція): можливості передачі 
значно знижуються, якщо люди тримаються на 
відстані не менше 1,5 метра один від одного 

Hygiene (гігієна): регулярне ретельне миття рук 
з милом зменшує кількість мікробів на шкірі 

Маска Alltag (щоденно): правильне покриття 
рота і носа медичною маскою для обличчя/
напівмаскою для фільтрації частинок без кла-
пана запобігає видихання або вдихання аерозо-
лів і крапель – див  Маски та їх застосування.

Lüften (провітрювання): Регулярне провітрю-
вання закритих приміщень знижує концентра-
цію в них заразних аерозолів і крапель 

App (мобільний додаток): використання мобіль-
ного додатку Corona-Warn для смартфонів 
може сприяти розірванню ланцюжків інфекцій, 
завдяки інформуванню про те, коли користувач 
мав підвищений ризик зараження  Його можна 
безкоштовно завантажити в App Store і Google 
Play  

Крім цих основних правил, в окремих федераль-
них землях діють інші заходи  

Діючі правила заходів щодо захисту від інфекцій 
в Баварії доступні на декількох мовах:  
stmgp bayern de/coronavirus/rechtsgrundlagen

https://stmgp.bayern.de/coronavirus/rechtsgrundlagen
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Маски та їх застосування

Правильне покриття рота і носа медичними 
масками/напівмасками без клапана для фільтра-
ції частинок захищає від передачі коронавірусу 
через аерозолі та краплі  В деяких установах 
діючими правилами встановлено обов’язкове 
носіння масок, наприклад, в закладах догляду  
Повсякденні маски з тканини більше не 
рекомендуються  Зараз рекомендуються лише 
медичні маски для обличчя або напівмаски з 
фільтрацією твердих частинок:

Медичні маски для обличчя («хірургічні 
маски»): Ці маски захищають перш за все носіїв 
від інфекційних крапель  Якщо таку маску 
носити так, щоб вона щільно прилягала до 
обличчя, вона забезпечує обмежений захист 
для людини, що її носить  Ці медичні маски 
для обличчя є одноразовими та відповідають 
вимогам законодавства, якщо мають позначку 
CE  Після того, як вони стануть вологими, вони 
втрачають захисний ефект і повинні бути 
замінені 

Напівмаски для фільтрації частинок (маски 
стандартів FFP2, FFP3 і KN95/N95): ці маски 
захищають від частинок, крапель, а також від 
аерозолів  Такі маси можуть бути з клапаном і 
без клапана  Маски без клапана при правиль-
ному носінні (за умови щільного прилягання до 
обличчя) захищають як носія, так і оточуючих  
Через клапан повітря проходить нефільтрова-
ним  Таким чином, маска з клапаном захищає 
тільки людину, яка ї ї носить, але наражає на 
небезпеку інших, отже, носії таких масок не 
відповідають юридичним вимогам обов’язко-
вого носіння масок 

Всі маски повинні щільно прилягати до обличчя  
Для належного захисту ніс і рот повинні бути 
закритими  Якщо вам важко використовувати 
маски через проблеми зі здоров’ям, найкраще 
проконсультуватися з лікарем 

Ознаки інфекції SARS-CoV-2

Між зараженням і появою ознак захворювання 
при переважаючому в даний час штаммі 
омікрон проходить в середньому три дні  
Максимальний термін – 14 днів  Але інфіковані 
люди можуть заразити інших ще до того, як 
ознаки хвороби стануть помітними  Не всі люди, 
інфіковані SARS-CoV-2, хворюють 

Найбільш поширеними симптомами є кашель, 
нежить, підвищена температура тіла, а також 
втрата нюху і смаку  Також можливі болі в голові 
і кінцівках, відчуття втоми, біль у горлі, біль в 
животі, нудота, блювота і діарея 

Якщо ви виявили у себе симптоми хвороби 
COVID-19 або мали контакт з інфікованою 
людиною, уникайте контактів з іншими людьми 
і залишайтеся вдома (добровільна самоізо-
ляція). До медичної установи можна прийти 
лише за попереднім записом  У разі погіршення 
Вашого стану здоров'я або у разі потреби у 
іншому виді медичної допомоги зателефонуйте 
до свого сімейного лікаря або до чергової 
медичної служби  До чергової служби можна 
телефонувати на всій території Німеччині ціло-
добово за номером 116 117  У разі виникнення 
надзвичайних ситуацій дзвоніть 112  
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Ваші дії у разі інфекції

В Баварії особи з позитивним результатом тесту 
на коронавірус SARS-CoV-2, більше не зобов’я-
зані йти на ізоляцію  Як і при інших гострих 
респіраторних захворюваннях, при коронавіру-
сній інфекції хворим рекомендується залиша-
тися вдома, щоб не заразити інших  Однак, крім 
цього, необхідно дотримуватися обов’язкових 
захисних заходів  До них відносяться обов’яз-
кове носіння масок поза домівкою, а також 
заборона на діяльність та відвідування певних 
закладів, таких як будинки для літніх людей, 
лікарні та інші заклади, в яких багато людей 
проживають разом 

Захисних заходів слід вживати протягом щонай-
менше п’яти днів після первинного виявлення 
збудника, за умови відсутності ознак захворю-
вання протягом принаймні 48 годин (відсутність 
симптомів)  Якщо на п’ятий день симптоми 
існують протягом останніх 48 годин, слід 
надалі дотримуватися захисних заходів  Вони 
знімаються лише після того, як симптоми були 
відсутні протягом принаймні останніх 48 годин, 
але найпізніше – через десять днів з моменту 
первинного виявлення збудника

Захисні заходи: Обов’язкове носіння маски  
Для осіб з позитивним результатом тесту, прин-
циповим обов’язком є носіння принаймні однієї 
медичної маски («хірургічна маска») за межами 
власної домівки  Маски FFP2 забезпечують ще 
вищий захист  
Винятки: носіння маски не є обов’язковим на 
відкритому повітрі, коли можна перебувати на 
відстані не менше 1,5 метрів від інших людей, в 
закритих приміщеннях, де немає інших людей, 
для дітей у віці до шести років, для осіб, які не 
можуть носити маску через інвалідність або за 
станом здоров’я (потрібне медичне свідоцтво), 
для глухих людей або людей зі слабким слухом 
і супроводжуючих їх осіб, якщо це необхідно, 
наприклад для прийому їжі або під час стома-
тологічного, медичного або терапевтичного 
лікування 

Захисні заходи: заборона роботи та відвіду-
вання 
У таких установах, як будинки літніх людей, або 
в деяких відділеннях лікарень, де отримують 
допомогу пацієнти з особливим ризиком 
тяжкого перебігу інфекції SARS-CoV-2, необхідно 
запобігати проникненню інфекції  Тому там діє 
заборона на вхід, а також заборона на профе-
сійну діяльність для співробітників з позитивним 
результатом тесту, відвідувачів, волонтерів та 
технічного персоналу   
Подібним чином, у деяких місцях масового 
перебування, де існує високий ризик 
поширення інфекції, таких як притулки для 
бездомних, громадські установи для шукачів 
притулку та виправні установи, діє заборона 
на відвідування та діяльність працівників з 
позитивним тестом, технічного персоналу, 
волонтерів та відвідувачів 

Добровільна самоізоляція для уникнення 
зараження 
Особи, інфіковані SARS-CoV-2, повинні уникати 
контактів з іншими людьми вдома, щоб не 
піддавати їх ризику зараження  Вони також не 
повинні відвідувати публічні заходи та установи 
громадського харчування  По можливості слід 
працювати віддалено 
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Тест на коронавірус

Існують різні методи визначення того, чи 
інфікована людина SARS-CoV-2  Тут представлені 
два поширених методи 

Експрес-тест на антиген перевіряє, чи виявлені 
в організмі певні компоненти (білки) вірусу  
Для цього паличкою беруть мазок зі слизової 
оболонки в порожнині носа, а потім досліджу-
ють матеріал на наявність антигену SARS-CoV-2  
Тести на антигени можна пройти швидко і 
навіть без лабораторії, проте надійність їхнього 
результату не стовідсоткова  Крім того, тести 
різних виробників мають відмінності в якості  
Інститут Пола Ерліха регулярно оновлює свій 
список тестів на антигени (https://www pei de/
DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-
inhalt html;jsessionid=588CBB6CF0B0E096A1D596
D1788FA8AC intranet231?nn=169730&cms_pos=8)  

Чим вище (максимум 100 %) оцінене там зна-
чення Cq, тим краще тест  При цьому Cq ≤ 25 
повинен становити 100 %, а Cq 25 – 30 повинен 
бути якомога вище  

Негативний результат лише підтверджує, що 
людина, найвірогідніше, не заразна під час тесту, 
тому протягом наступних кількох годин ризик 
зараження інших невеликий  Однак цей ризик 
не дорівнює нулю  Також може статися так, що 
інфекція ще занадто «свіжа» або вже проходить  
Тому потрібно дотримуватися захисних заходів 
(правила AHA+L+A) навіть при негативному 
результаті тесту на антиген  У випадку «позитив-
ного» результату тесту на антиген, рекоменду-
ється перевірка за допомогою ПЛР-тесту 

Тест ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) 
показує, чи присутній спадковий матеріал 
вірусу  Він більш значущий і надійний, ніж тест 
на антиген, і тому використовується в якості під-
тверджуючого тесту  При проведенні ПЛР-тесту, 
як і при експрес-тесті, беруть мазок з носа або 
горла, який потім досліджується в лабораторії  
Як правило, для отримання результату потрібно 
від одного до двох днів  Цей тест надзвичайно 
надійний і являє собою найвищий стандарт 
тестування 

Важливо знати: в принципі, позитивний 
результат тесту не означає, що хтось 
винен в зараженні: хоча заходи захисту 
можуть обмежити поширення вірусу 
і знизити ризик зараження, вони не 
можуть повністю виключити його 

https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html;jsessionid=588CBB6CF0B0E096A1D596D1788FA8AC.intranet231?nn=169730&cms_pos=8
https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html;jsessionid=588CBB6CF0B0E096A1D596D1788FA8AC.intranet231?nn=169730&cms_pos=8
https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html;jsessionid=588CBB6CF0B0E096A1D596D1788FA8AC.intranet231?nn=169730&cms_pos=8
https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html;jsessionid=588CBB6CF0B0E096A1D596D1788FA8AC.intranet231?nn=169730&cms_pos=8
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Варіанти тестування

З 25 листопада 2022 року кількість груп людей, 
які мають право на безкоштовний швидкий тест 
на антиген (так зване державне тестування), 
буде зменшена  На даний момент лише чотири 
певні групи людей мають право на безкоштов-
ний державний тест  До них відносяться, напри-
клад, відвідувачі лікарень або закладів догляду, 
а також особи, які здійснюють догляд за хво-
рими  Крім того, безкоштовні тести як і раніше 
доступні для співробітників певних установ або 
для підтвердження позитивного експрес-тесту 
на антиген (в тому числі самотестування) 

Тести можна отримати, зокрема, в центрах 
тестування і в аптеках  Тестування проводиться 
навченим персоналом  Вони видають письмові 
або цифрові сертифікати про результат  Нега-
тивний результат тесту на антиген залишається 
дійсним не більше 24 годин і діє тільки для 
певних офіційних цілей   
Особи з симптомами можуть пройти безко-
штовне обстеження у свого сімейного лікаря 

Актуальний перелік всіх варіантів безкоштов-
ного тестування для жителів Баварії можна 
знайти на сайті  
www stmgp bayern de/wp-content/uploads/ 
2021/11/uebersicht-testungen_26-11-2021 pdf  

Експрес-тести на антиген також можна придбати 
для самотестування в аптеках і роздрібних 
магазинах  Результат самотестування зазвичай 
не визнається в офіційних цілях  Проте самотес-
тування може забезпечити додаткову безпеку 
під час приватних візитів, якщо незадовго до 
них всі учасники зроблять тест 

Щоб уникнути зараження на робочому місці, 
роботодавці повинні вжити заходів щодо колек-
тивного захисту від інфекцій  Основні заходи 
включають в себе дотримання мінімальної 
відстані, вентиляцію приміщень, носіння масок і 
регулярні пропозиції тестування (експрес-тести 
або самостійне тестування) для працівників, які 
працюють не тільки вдома  Рішення про те, які 
дії необхідні і будуть реалізовані у відповідній 
компанії, приймають роботодавці 

Частота помилкових результатів тесту збільшу-
ється при швидкому тестуванні на антигени і 
самотестуванні  Саме тому після позитивного 
експрес-тесту на антиген або самотестування 
завжди слід проводити ПЛР-тест 

ПЛР-тести проводяться професійними 
фахівцями, в тому числі в клініках і центрах 
тестування  Крім того, ви отримуєте письмовий 
або цифровий сертифікат про результат, який є 
дійсним для офіційних інстанцій 

Про всі позитивні результати тесту (за винятком 
самотестування) подаються повідомлення до 
відповідного відділ охорони здоров’я, щоб він 
міг вжити необхідних заходів щодо захисту від 
інфекцій  Щоб захистити інших, рекомендується 
ввести позитивний результат у додаток Corona-
Warn на вашому смартфоні  Потім люди, поруч з 
якими ви зупинилися, отримують попередження 
про те, що вони мали підвищений ризик зара-
ження  Кожен, хто виявляє ознаки захворювання 
після такого попередження, повинен пройти 
тестування на SARS-CoV-2 

Всі, хто отримує позитивний результат при 
самотестуванні на коронавірус, повинні негайно 
самоізолюватися і максимально уникати кон-
тактів з іншими людьми, оскільки існує підозра, 
що вони мають високий ризик зараження інших  
Також зверніть увагу на правила дотримання 
дистанції та гігієни і носіть маску в закритих 
приміщеннях і в місцях, де неможливо дотри-
муватися мінімальної дистанції 1,5 метра від 
інших людей  У разі появи ознак захворювання 
організуйте ПЛР-тестування через свого сімей-
ного лікаря щоб підтвердити результат самотес-
тування  Особа, яка має позитивний результат 
самотестування, але не має ознак захворю-
вання, може звернутися до тестового центру 
для підтверджуючого тестування (за умови, що 
тестовий центр пропонує таке тестування) 

www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2021/11/uebersicht-testungen_26-11-2021.pdf
www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2021/11/uebersicht-testungen_26-11-2021.pdf
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Варіанти лікування

Для людей, які мають високий ризик тяжкого 
перебігу COVID-19, в Німеччині тепер доступні 
ефективні препарати для ранньої терапії COVID-
19, які можуть/повинні інгібувати розмноження 
вірусу в організмі: так звані моноклональні анти-
тіла, що вводяться крапельницею або шприцом 
в кабінеті лікаря або клініці, і противірусна 

терапія проти COVID-19 для перорального при-
йому в домашніх умовах  При цьому необхідно 
відзначити, лікування слід розпочати якомога 
швидше після постановки діагнозу і в більшості 
випадків не пізніше, ніж протягом перших 5 днів 
після початку симптомів  Обговоріть з Вашим 
сімейним лікарем, чи показане таке лікування 

Вакцинація проти COVID-19

Обмеження в суспільному і приватному житті, 
такі як обмеження контактів і локдауни, є 
короткостроковими заходами  Вони служать 
для обмеження поширення вірусу, захисту 
системи охорони здоров’я від перевантажень і 
запобігання смертей  Але довгострокова мета 
полягає в тому, щоб вірус SARS-CoV-2 більше 
не міг безконтрольно поширюватися, і щоб 
 COVID-19 більше не мав серйозних наслідків  
Цього можна досягти, зокрема, за допомогою за 
допомогою захисних 

Вакцини проти COVID-19, розроблені на даний 
момент, призначені, зокрема, для запобігання 
важкого і смертельного перебігу захворювання  
Вони також знижують ймовірність зараження 
інших людей, але запобігають цьому не стовід-
сотково  Крім того, цей обмежений захист від 
інфекції значно знижується з часом після базо-
вої імунізації (наприклад, після 2 доз вакцини), 
а захисний ефект від важкого захворювання 
після базової імунізації також знижується з 
часом  Однак після повторної вакцинації захист 
від серйозних захворювань знову підвищується 
і зберігається принаймні 6 місяців після неї 
На даний час в Німеччині схвалено сім вакцин 
проти COVID-19, які стали відомі під назвами 
виробників:

• Comirnaty® (BioNTech/Pfizer, базова імунізація: 
дві дози вакцин з інтервалом від 3 до 6 тижнів, 
для людей від 12 років і старше; для дітей 
5 років і старше з попередніми захворю-
ваннями або при контакті з особами з групи 
ризику або за бажанням і після отримання 

медичної допомоги, дві дози вакцини відпо-
відно до віку з інтервалом від 3 до 6 тижнів; 
одна доза вакцини відповідно до віку для всіх 
здорових дітей у віці від 5 до 11 років; реко-
мендується дітям у віці від 6 місяців до 4 років 
із раніше перенесеними захворюваннями: 
3-кратна вакцинація Comirnaty відповідно до 
віку, з мінімальним інтервалом 0-3-8 тижнів від 
кожної попередньої вакцинації)

• Spikevax® (Moderna, базова імунізація: дві дози 
вакцинації з інтервалом від 4 до 6 тижнів, 
рекомендується у віці від 30 років і старше, але 
не для вагітних)

• Vaxzevria® (AstraZeneca, схвалена для двох 
доз вакцини з інтервалом від 4 до 12 тижнів, 
рекомендується у віці від 60 років і старше; 
але в другій дозі вакцини замість Vaxzevria® в 
даний час рекомендується вакцина мРНК)

• Jcovden® (Johnson&Johnson, одна доза 
вакцини, рекомендується у віці від 60 років і 
старше; люди, які просто вакциновані Jcovden, 
повинні пройти ще одну вакцинацію для 
досягнення базової імунізації  Рекомендується 
використовувати вакцину мРНК, починаючи з 
4 тижнів після останньої вакцинації) 

• Novaxovid® від американської фармацевтичної 
компанії Novavax (базова імунізація: дві дози 
вакцини з інтервалом від однієї до двох доз)  
3 тижні; схвалена для використання у віці від 
12 років і старше, тобто не рекомендується для 
вагітних і годуючих жінок; схвалена для повтор-
ної вакцинації осіб у віці від 18 років і старше) 
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• COVID-19-Vaccine Valneva® від виробника 
Valneva (базова імунізація: дві дози вакцини 
з інтервалом не менш 4 тижнів; схвалено 
для осіб у віці від 18 до 50 років, зазвичай не 
рекомендується вагітним і годуючим жінкам) 

• VidPrevtyn Beta® французького виробника 
Sanofi Pasteur (з середини листопада схвалена 
для використання для повторної вакцинації 
осіб у віці від 18 років і старше; адаптована до 
бета-штаму; в даний час від Постійної Комісії з 
вакцинації немає рекомендацій щодо вакцина-
ції цією вакциною) 

З кінця вересня і до середини жовтня 2022 року 
допущені чотири вакцини, адаптовані до пере-
важаючого варіанту омікрону, для повторної 
вакцинації для людей у віці 12 років і старше:

• Comirnaty Original/Omicron BA 1 (вакцина 
BioNTech/Pfizer, адаптована до штаму омікрон 
ВА 1)

• Comirnaty Original/Omicron BA 4-5 (вакцина 
BioNTech/Pfizer, адаптована до штамів омікрон 
ВА 4 і BA 5)

• Spikevax bivalent Original/Omicron BA 1 (вак-
цина Moderna, адаптована до штаму омікрон 
ВА 1)

• Spikevax bivalent Original/Omicron BA 4-5 (вак-
цина Moderna, адаптована до штамів омікрон 
ВА 4-5)

З середини листопада 2022 року існує також 
отримала допуск вакцина, адаптована до 
переважаючого штаму омікрон, для повторної 
вакцинації дітей у віці від 5 до 11 років відпо-
відно до віку:

• Comirnaty Original/Omicron BA 4-5 (5/5 мкг) 
(вакцина BioNTech/Pfizer, адаптована до штамів 
омікрон ВА 4 і BA 5)

 

Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) i Spikevax® 
(Moderna) є вакцинами мРНК. Вакцина 
переносить не вірус, а структуру (мРНК) для 
компонента його оболонки (шиповидний білок) 
в клітини організму  Потім вони на короткий час 
виробляють шиповидний білок  Наша імунна 
система розпізнає їх як чужорідні та виробляє 
антитіла та імунні клітини для захисту  Потім, 
коли вакцинована людина контактує з реальним 
вірусом SARS-CoV-2, ї ї імунна система знову 
розпізнає шиповидний білок на його поверхні 
і може негайно боротися з вірусом вже існую-
чими антитілами, а також швидко відтворювати 
велику кількість нових антитіл  Це робить 
малоймовірним зараження з важким перебігом 
хвороби 

Вакцини мРНК, адаптовані до штаму омікрон: 
адаптовані вакцини проти COVID-19 діють 
в основному так само, як і раніше схвалені 
вакцини відповідних компаній  Особливість цих 
нових адаптованих вакцин полягає в тому, що 
вони не тільки захищають від вихідного штаму 
SARS-CoV-2, але й діють проти підштамів омі-
крон BA 1 і BA 4 і 5, відповідно  Принцип дії поля-
гає в тому, що організм може краще захистити 
себе від зараження вірусами SARS-CoV-2  Метою 
адаптації вакцин є поширення захисту на різні 
підштами SARS-CoV-2  Коли організм контактує з 
підштамами вірусу SARS-CoV-2 після вакцинації, 
імунна система розпізнає вірус і може негайно 
боротися з ним  Адаптовані вакцини проти 
COVID-19 застосовуються лише у людей віком 
від 12 років, які раніше пройшли принаймні 
одну базову імунізацію проти COVID-19 

Інформаційний бюлетень про вакцинацію проти 
COVID-19 (білкова вакцина) більш ніж 20 мовами:  
www rki de/DE/Content/Infekt/Impfen/
Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab 
html

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html
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З іншого боку, вакцина Novavax (Nuvavoxid®) 
містить готові шиповидні білки, створені в 
лабораторії, які вводяться у вигляді ін’єкції 
разом з підсилювачем дії  Ці білки розпізнаються 
імунною системою в місці вакцинації і сти-
мулюють утворення антитіл  За цим принципом 
також діють багато вакцини проти грипу, які 
використовуються вже багато років 

VidPrevtyn Beta®, як і вакцина Nuvaxovid, є 
білковою вакциною, яка націлена проти шипо-
видного білку бета-штаму SARS-CoV-2 і містить 
підсилювач дії  Вакцина схвалена для повторної 
вакцинації 

Інформаційний бюлетень про вакцинацію проти 
COVID-19 (білкова вакцина) більш ніж 20 мовами: 
www rki de/DE/Content/Infekt/Impfen/ 
Materialien/COVID-19-Proteinimpfstoff-Tab html

 
Вакцини AstraZeneca Vaxzevria® та Johnson & 
Johnson Jcovden® є векторними вакцинами. 
Вони також переносять в організм не коронаві-
руси, а генетичний матеріал для шиповидного 
білка  Розробники цих вакцин використовують 
нешкідливий для людини вірус, що не роз-
множується, в якості транспортного засобу 
(вектора)  При цьому клітини нашого організму 
на короткий час виробляють шиповидний білок  
Потім імунна система зберігає відповідні анти-
тіла як засоби боротьби проти SARS-CoV-2 

Інформаційний бюлетень про вакцинацію 
проти COVID-19 (векторна вакцина) більш ніж 
20 мовами:  
www rki de/DE/Content/Infekt/Impfen/
Materialien/COVID-19-Vektorimpfstoff-Tab html

 
Valneva® містить цілий вірус SARS-CoV-2 (цілі 
вірусні частинки), який був попередньо знище-
ний і тим самим інактивований, і тому вважається 
цільною вірусною вакциною  Вакцина також 
містить два підсилювачі дії, які посилюють імунну 
відповідь, викликану вакцинацією  Коли вакцина 
потрапляє в організм, імунна система розпізнає 
вірус як чужорідний  Потім він виробляє антитіла, 
які нейтралізують вірусні частинки 

 

У Німеччині Інститут Пола Ерліха (PEI) постійно 
перевіряє безпеку, ефективність та тривалість 
захисту вакцин, що використовуються  Постійна 
комісія з вакцинації (STIKO) Інституту Роберта 
Коха (RKI) регулярно випускає оновлювані 
рекомендації із вакцинації для Німеччини, які 
місцева система охорони здоров’я використовує 
в якості стандарту 

Як і у випадку з іншими вакцинами, можливі 
реакції на вакцину і побічні ефекти  Скарги 
зазвичай виникають протягом декількох годин 
і днів  Вони рідко тривають довше трьох днів  
Найбільш поширеною реакцією є біль в місці 
уколу  Можливі також реакції на кшталт відчуття 
втоми, головний біль, озноб і підвищена темпе-
ратура тіла  Якщо скарги тривають більше трьох 
днів, необхідно звернутися до лікаря  Серйозні 
побічні ефекти, такі як алергічні реакції, парез 
нервів обличчя і тромбози або порушення 
згортання крові, трапляються дуже рідко 

Причиною рекомендації щодо віку «після 
30 років» для використання вакцини Moderna 
Spikevax є те, що протягом 14 днів після вакци-
нації дуже зрідка виникають запалення серце-
вого м’яза і серцевої сумки, особливо у хлоп-
чиків і молодих чоловіків  У більшості випадків 
це запалення серцевого м’яза і серцевої сумки 
проходило в легкій чи помірній формі  Оскільки 
при використанні вакцини Spikevax ці випадки 
спостерігалися частіше, ніж після вакцинації з 
використанням Comirnaty, STIKO рекомендує 
особам віком до 30 років використовувати 
Comirnaty  У людей у віці 30 років і старше 
немає підвищеного ризику розвитку запалення 
серцевого м’яза і серцевої сумки після вакцина-
ції вакциною Spikevax 

www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Proteinimpfstoff-Tab.html
www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Proteinimpfstoff-Tab.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Vektorimpfstoff-Tab.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Vektorimpfstoff-Tab.html
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STIKO рекомендує повторну вакцинацію від 
COVID всім людям у віці 12 років і старше, як 
правило починаючи з 6-го місяця після завер-
шення базової імунізації   
Передбачається, що повторна вакцинація 
проводиться переважно з використанням 
мРНК-вакцини, адаптованої до штаму омікрон  
При цьому всі люди у віці до 30 років і вагітні 
жінки повинні вакцинуватися виключно вакци-
ною Comirnaty® 

Для людей у віці старше 30 років всі три наявні 
в даний час вакцини з мРНК (Comirnaty® та 
Spikevax®) вважаються придатними для повтор-
ної вакцинації  Особам з імунодефіцитом буде 
проведена повторна вакцинація з інтервалом 
не менше 3 місяців після останньої вакцинацією 
або перенесеної інфекції SARS-CoV-2 

Рекомендація щодо вакцинації проти COVID-19 
також поширюється на вагітних жінок з 13-го 
тижня вагітності та осіб старше 12 років, які вже 
хворіли на SARS-CoV-2, а потім отримали дозу 
вакцини 

Друга повторна вакцинація рекомендується 
особам, особливо схильним до ризику для 
здоров’я (людям у віці 60 і старше, мешканцям 
та опікунам закладів догляду, людям з імуноде-
фіцитом віком від 5 років), а також персоналу 
закладів догляду та медичних закладів   
Особам з таким ризиком для здоров’я рекомен-
дується провести другу повторну вакцинацію, 
як правило, не раньше, ніж через 6 місяців після 
першої повторної вакцинації   
Особам з імунодефіцитом рекомендується про-
водити повторну вакцинацію з інтервалом не 
менше 3 місяців з моменту останньої вакцинації 
або перенесеної інфекції SARS-CoV-2 

Особи, які отримали принаймні дві вакцинації 
препаратами, не схваленими в ЄС CoronaVac 
від Sinovac, Covilo від Sinopharm, Covaxin від 
Bharat Biotech International Ltd  або Спутник V 
від Гамалеї повинні бути додатково одноразово 
вакциновані вакциною мРНК для найкращого 
можливого захисту не менше, ніж через 6 міся-
ців після останньої вакцинації 

З іншого боку, тим, хто був лише одноразово 
вакцинований іншими вакцинами, не схва-
леними ЄС, або однією із згаданих вакцин, 
не схвалених ЄС (CoronaVac, Covilo, Covaxin, 
Спутник V), буде потрібно зробити повну серію 
вакцинації з використанням вакцини, схваленої 
ЄС, включаючи ревакцинацію  

Повторна вакцинація проти COVID-19

Важливо: вакцина Novavax на основі 
білка, як і мРНК і векторні вакцини, не 
містить частин вірусу SARS-CoV-2, що 
розмножуються  Таким чином, ця нова 
вакцина проти COVID-19 також є мертвою 
вакциною 

Цільновірусна вакцина Valneva також 
містить вірусні частинки, не здатні до 
розмноження  Ця вакцина проти COVID-19 
є класичною вакциною 

Причиною рекомендації щодо віку «після 
60 років» компанії «Johnson& Johnson» для 
вакцин AstraZeneca і Johnson є дуже рідкісні, 
але серйозні побічні ефекти (тромбоз мозкових 
вен) у вакцинованих осіб молодше 60 років  
Дорослі молодше 60 років можуть отримати 
повну інформацію про цей ризик у своїх лікарів 
і пройти вакцинацію цими вакцинами, лише 
якщо вони приймають і повністю усвідомлюють 
індивідуальний ризик 
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• Особам з раніше існуючими захворюваннями, 
включаючи імунодефіцит, віком від 6 місяців 
і старше: загальні рекомендації із вакцинації 
(базова імунізація, а також дві повторні у віці 
від 5 років і старше)

• Особи віком від 6 місяців до 4 років: після 
індивідуальної оцінки ризику і консультації з 
лікарем: базова імунізація для здорових дітей, 
в оточенні яких є близькі люди з високим 
ризиком тяжкого перебігу COVID-19, які самі не 
можуть бути надійно захищені вакцинацією 

• Особам віком від 5 до 11 років: загальна 
рекомендація щодо вакцинації з початковою 
дозою вакцини для всіх здорових дітей; після 
індивідуальної оцінки ризику за погодженням 
з лікарем: базова імунізація здорових дітей, 
в оточенні яких є близькі люди з високим 
ризиком тяжкого перебігу COVID-19, які самі 
не можуть бути надійно захищені вакцинацією, 
або також, за індивідуальним бажанням дітей 
та батьків/опікунів 

• Особам віком від 12 до 17 років: загальні реко-
мендації щодо вакцинації (базова імунізація та 
повторна вакцинація)

• Особам віком від 18 до 59 років: загальні реко-
мендації щодо вакцинації (базова імунізація та 
повторна вакцинація)

• Особам у віці 60 років і старше: загальні реко-
мендації щодо вакцинації (базова імунізація та 
дві повторні вакцинації)

• Вагітні жінки з 2-го триместру і матері, які 
годують груддю: загальні рекомендації щодо 
вакцинації (базова імунізація та повторна 
вакцинація)

• Мешканці закладів з догляду та особи з під-
вищеним ризиком тяжкого перебігу захворю-
вання в закладах з надання соціальної допо-
моги: загальні рекомендації щодо вакцинації 
(базова імунізація та дві повторні вакцинації)

• Персонал в медичних установах і установах 
догляду, особливо в тих, які мають безпосе-
редній контакт з пацієнтами: рекомендація 
щодо показанної вакцинації в залежності від 
трудової діяльності (базова імунізація та дві 
повторні вакцинації)

Рекомендації з вакцинації відповідно до груп людей
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Для осіб, які в’їжджають до Німеччини, застосо-
вуються положення, які залежать від ризику на 
території, звідки вони прибувають  

Райони можуть бути класифіковані як області 
розповсюдження штаму вірусу  В цьому випадку 
як і раніше діють суворі правила реєстрації, 
підтвердження і карантину, можлива також 
короткострокова заборона на транспортування 
до Німеччини  На сайті Інституту Роберта Коха, 
який регулярно оновлюється, можна дізнатися, 
які держави або регіони класифіковані як 
області розповсюдження штаму вірусу:  
rki de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_ 
Coronavirus/Risikogebiete_neu html

Загальні вимоги надання підтверджень при в’їзді 
до Німеччини більше не діють з 31 05 2022 р  

При в’їзді після перебування в області розпов-
сюдження штаму вірусу потрібен негативний 
результат тесту ПЛР, доказів вакцинації або 
одужання недостатньо   
Одного тесту на антиген недостатньо, якщо 
тестування проводилося за кордоном, ПЛР-тест 
залишається дійсним не більше 48 годин   
Ті, хто повертається після перебування за 
кордоном в зоні високого ризику або області 
розповсюдження штаму вірусу, повинні додат-
ково дотримуватися карантинних зобов’язань, 
докладніше про це нижче  

Якщо ви в’їжджаєте з області розповсюдження 
штаму вірусу, Федеральна поліція або компе-
тентні органи при контролі транспорту, який 
перетинає кордон Німеччини, можуть вимагати 
підтвердження у вигляді негативного ПЛР-тесту  
Такі підтвердження перевіряються вибірково 

Якщо ви знаходилися в зоні високого ризику 
або в області розповсюдження штаму вірусу 
протягом останніх десяти днів, перед в’їздом 
на територію Німеччини необхідно подати 
електронну заявку на в’їзд (DEA)  Ця електронна 
форма, яку необхідно заповнити онлайн: 
einreiseanmeldung de/#/

Якщо подати електронну заявку на в’їзд 
неможливо, у виняткових випадках замість неї 
необхідно мати при собі повністю заповнену 
замісну довідку в паперовому вигляді  У деяких 
випадках існують винятки з обов’язкової реє-
страції  Інформацію Федерального міністерства 
охорони здоров’я щодо цього можна знайти за 
такими посиланнями:  
www bundesgesundheitsministerium de/
coronavirus/infos-reisende/faq-tests-einreisende 
html

Крім того, після перебування в області розпов-
сюдження штаму вірусу, як правило, необхідно 
дотриматися карантину протягом останніх 
десяти днів перед в’їздом  Карантин означає, що 
після в’їзду в Німеччину ви будете повинні само-
ізолюватися вдома протягом 14 днів  В деяких 
випадках тривалість карантину скорочується  
За певних обставин існують винятки з обов’язку 
дотримання карантину  Інформацію Федераль-
ного міністерства охорони здоров’я щодо цього 
можна знайти за такими посиланнями:  
www bundesgesundheitsministerium de/
coronavirus/infos-reisende/faq-tests-einreisende 
html

Якщо ви підозрюєте, що могли заразитися 
коронавірусом (див  Ознаки інфекції SARS-CoV-2), 
негайно пройдіть тестування (див  Тест на 
коронавірус).

Вказівки щодо в’їзду до Федеративної Республіки Німеччина

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://einreiseanmeldung.de/#/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/infos-reisende/faq-tests-einreisende.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/infos-reisende/faq-tests-einreisende.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/infos-reisende/faq-tests-einreisende.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/infos-reisende/faq-tests-einreisende.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/infos-reisende/faq-tests-einreisende.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/infos-reisende/faq-tests-einreisende.html
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Інші джерела інформації

Для Баварії:

Bayerisches Staatsministerium  
für  Gesundheit und Pflege 
stmgp bayern de/coronavirus

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit 
lgl bayern de/gesundheit/infektionsschutz/ 
infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/faq htm

Bayerisches Staatsministerium des Innern – 
 Katastrophenschutz (Служба попередження та 
ліквідації надзвичайний ситуацій) 
corona-katastrophenschutz bayern de

Kassenärztliche Vereinigung Bayern –  
Arztsuche für Test (Пошук лікаря для тесту) 
dienste kvb de/arztsuche/app/suchergebnisse htm
?hashwert=a126d5d04b692b87be6ccbe3b2717826
&lat=48 1351253&lng=11 5819805&zeigeKarte=true

Integrationsbeauftragte der  
Bayerischen Staatsregierung – multilingual 
information 
https://integrationsbeauftragte bayern de/ 
infos-und-downloads/#Corona-Downloads

Загальнонаціональні:

Robert Koch-Institut (RKI) – Pandemie aktuell 
(Актуальна інформація про пандемію) 
rki de/DE/Home/homepage_node html

Robert Koch-Institut (RKI) – Impfinformation 
zu mRNA-Impfstoffen in mehr als 20 Sprachen 
(Інформація про вакцинацію мРНК-вакцинами 
більш ніж 20 мовами) 
rki de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/
COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab html

Robert Koch-Institut (RKI) –  
Impfinformationen zu Vektorimpfstoffen in mehr 
als 20 Sprachen (Інформація про вакцинацію 
векторними вакцинами більш ніж 20 мовами) 
rki de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/
COVID-19-Vektorimpfstoff-Tab html

Das Auswärtige Amt – Sicherheit von Reisenden 
(Безпека подорожуючих) 
auswaertiges-amt de/de/ReiseUndSicherheit

Bundesministerium für Gesundheit –  
Einreiseanmeldung (Реєстрація в’їзду) 
einreiseanmeldung de/#/

Bundesministerium für Gesundheit –  
Zusammen gegen Corona  
(Разом проти коронавірусу) 
zusammengegencorona de

Integrationsbeauftragte der Bundesregierung – 
multilingual information 
integrationsbeauftragte de/ib-de/staatsministerin/
corona/coronavirus-wir-informieren-in- mehreren-
sprachen-deutsch--1874222

BZgA – mehrsprachige Info  
(Багатомовна інформація) 
infektionsschutz de/mediathek/printmaterialien/
printmaterialien-zum-coronavirus html

https://stmgp.bayern.de/coronavirus
https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/faq.htm
https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/faq.htm
https://www.innenministerium.bayern.de/corona/index.php
https://dienste.kvb.de/arztsuche/app/suchergebnisse.htm?hashwert=a126d5d04b692b87be6ccbe3b2717826&lat=48.1351253&lng=11.5819805&zeigeKarte=true
https://dienste.kvb.de/arztsuche/app/suchergebnisse.htm?hashwert=a126d5d04b692b87be6ccbe3b2717826&lat=48.1351253&lng=11.5819805&zeigeKarte=true
https://dienste.kvb.de/arztsuche/app/suchergebnisse.htm?hashwert=a126d5d04b692b87be6ccbe3b2717826&lat=48.1351253&lng=11.5819805&zeigeKarte=true
https://integrationsbeauftragte.bayern.de/infos-und-downloads/#Corona-Downloads
https://integrationsbeauftragte.bayern.de/infos-und-downloads/#Corona-Downloads
https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Vektorimpfstoff-Tab.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Vektorimpfstoff-Tab.html
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit
https://einreiseanmeldung.de/#/
https://www.zusammengegencorona.de/
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/printmaterialien/printmaterialien-zum-coronavirus/
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/printmaterialien/printmaterialien-zum-coronavirus/
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