Подготовка за ваксинация
срещу COVID-19
Последна актуализация: 30 юли 2021 г.

Уверете се, че данните Ви са правилни
Докато чакате назначeния Ви час, има някои неща, които можете да направите сега, за да се
подготвите.
Уверете се, че Вашите данни са актуални в Medicare, ако отговаряте на условията (имайте
предвид, че все още можете да получите ваксина срещу COVID-19, ако не отговаряте на
условията за Medicare) Можете да направите това чрез:
•
•
•

Medicare онлайн акаунт чрез myGov
приложението Express Plus Medicare.
да се обадите на програмата Medicare.

Ако нямате създаден акаунт, можете да:
•
•
•

се включите се в Medicare, ако вече не сте записани.
настроите своя Medicare онлайн акаунт, ако сте записани в Medicare, но Вашият Medicare
акаунт не е свързан с myGov.
си вземете индивидуален здравен идентификатор (IHI), ако не сте подходящи за Medicare.

След като Ви бъде поставена ваксината, ще можете да получите справка за историята на
имунизацията Ви, за да докажете ваксинационния си статус. Можете да научите как да получите
справка за историята на имунизацията Ви на уебсайта на Services Australia.

Как да се подготвите за записания Ви час
Предлагането на ваксини срещу COVID-19 в Австралия и в световен мащаб е ограничено. Това
означава, че хората, които имат най-висок риск от тежка COVID-19 инфекция и/или експозиция на
вируса, ще бъдат ваксинирани първи. Другите хора ще бъдат ваксинирани с течение на времето.
Проверете кой ще бъде определен като приоритет за ваксинация, като посетите
www.health.gov.au/covid19-vaccines. Можете да проверите дали все още можете да резервирате
ваксинация срещу COVID-19, като посетите https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/
Не трябва да отивате на часа си за ваксинация срещу COVID-19, ако:
•
•
•
•

не се чувствате добре и имате повишена температура, кашлица, хрема или други
симптоми, които може да са от COVID-19
очаквате резултати от тест за COVID-19
дали сте положителен резултат за COVID-19 и сте в изолация
сте под карантина
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•

сте били в близък контакт с някой, който има COVID-19.

Ако попадате в някоя от горните категории, консултирайте се с Вашия имунизационен специалист.
Може да се наложи да промените часа си за ваксинация. Ваксините срещу COVID-19 не са
ефективни при лечението на COVID-19.
Ако сте имали друга ваксина в рамките на 7 дни преди назначения Ви час за ваксина срещу
COVID-19, информирайте Вашия имунизационен специалист. Вашият имунизационен специалист
може да поиска от Вас да промените часа си.
Не се изисква да се тествате за COVID-19 преди ваксинацията, ако нямате повишена температура
или някакви респираторни симптоми.

Планирайте напред за двете дози
Важно е да Ви се поставят две дози от ваксината срещу COVID-19. Тря бва да има поне три
седмици между двете дози, ако получавате ваксината COVID-19 Pfizer [Comirnaty];. Трябва да има
около 12 седмици между двете дози, ако получите ваксината COVID-19 AstraZeneca.
Съкращаването на интервала от 12 седмици на не по -малко от 4 седмици между дозите може да
бъде подходящо при определени обстоятелства. Оптимална защита срещу COVID-19 няма да
настъпи до около една до две седмици след втората Ви доза.

Какво да очаквате на назначения Ви час за ваксинация
Трябва да донесете следното на назначения Ви час за ваксинация срещу COVID-19:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

документ за самоличност със снимка, ако имате такъв
Medicare карта, ако имате такава
идентификационен номер на служител, ако Ви се поставя ваксина срещу COVID-19 поради
професията Ви.
информация за всички Ваши заболявания, алергии, нарушения в кръвосъсирването или
имунокомпрометиране (т.е. отслабена имунна система)
информация за всички лекарства, които приемате
информация за всички получени преди това ваксини срещу COVID-19 (марка на ваксината
и дата на ваксинацията)
информация за всички реакции, които сте имали към която и да е ваксина в миналото
име на Вашия настоящ личен лекар и всички лекари специалисти, които Ви преглеждат
маска за лице (ако се изисква от щата/територията, където сте).

По време на назначения Ви час ще можете да обсъдите всички въпроси, които имате относно
ваксинацията срещу COVID-19, с Вашия имунизационен специалист.
Информирайте Вашия имунизационен специалист, ако сте на възраст под 60 години, ако имате
някакви медицински състояния или ако приемате някакви лекарства. По-специално, кажете им,
ако:
•
•
•
•
•
•

сте имали алергична реакция към предишна доза ваксина COVID-19 или към съставка на
ваксината
сте имали анафилаксия (тежка алергична реакция) към други ваксини или други лекарства
сте имали друго сериозно нежелано събитие, което след експертен преглед е било
отдадено на предишна доза ваксина срещу COVID-19
имате анамнеза за потвърдена мастоцитоза с повтаряща се анафилаксия, която изисква
лечение
някога са били диагностицирани със синдром на капилярно изтичане
някога сте имали тежка венозна и/или артериална тромбоза в комбинация с
тромбоцитопения, включително диагностицирана тромбоза със синдром на
тромбоцитопения (TTS) след предишна доза ваксина срещу COVID-19
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

имате анамнеза за индуцирана от хепарин тромбоцитопения (HIT), тромбоза на
централния венозен синус (CVST), кръвни съсиреци в коремните вени (спланхнични вени)
или антифосфолипиден синдром, свързан с кръвни съсиреци
сте имали миокардит и/или перикардит
в момента имате или наскоро сте имали остра ревматична треска или ендокардит
имате вродено сърдечно заболяване
имате разширена кардиомиопатия (за хора под 30 години)
имате тежка сърдечна недостатъчност
сте реципиент на сърдечна трансплантация
имате нарушение в кръвоносната система или получавате антикоагулантна терапия
(разредител на кръвта)
сте бременна
сте имунокомпрометирани (т.е. имате отслабена имунна система или приемате лекарства,
потискащи имунитета)
сте имали COVID-19 в миналото или имате продължаващо заболяване от COVID-19
сте получили друга ваксина срещу COVID-19 (и коя марка)
сте получили ваксина през последните 7 дни

При някои обстоятелства може да е по-добре да разговаряте подробно с Вашия медицински
специалист относно ваксинацията, преди да си запишете час за ваксинация. Можете също да
прочетете информация за конкретната ваксина, която получавате:
•
•

Information on COVID-19 Pfizer (Comirnaty) vaccine, or
Information on COVID-19 Vaccine AstraZeneca

Как ще Ви бъде направена ваксината
Ваксината ще Ви бъде приложена като инжекция, най-често в мускулите на горната част на
ръката. Трябва да останете в клиниката за ваксинация за наблюдение най-малко 15 минути след
ваксинацията. В зависимост от медицинската Ви история може да бъдете помолени да изчакате
30 минути в клиниката.

Как се използва информацията, която предоставяте по време на
определения Ви час?
За информация как се събират, съхраняват и използват личните Ви данни посетете
https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations
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