Wo bekomme ich einen Schnelltest auf SARS-CoV-2?
Hier können Sie sich kostenlos testen lassen:
https://www.weilheim-schongau.de/media/4917/2022-04-08-test-moeglichkeiten-im-landkreis.pdf

Was muss ich zum Schnelltest mitbringen?
Dokument (ID, Pass, Führerschein)
Kinder und Jugendliche (unter 18 Jahren) müssen begleitet werden.

Wann bekomme ich einen PCR-Test auf SARS-CoV-2?
-

bei positivem Schnelltest
beim Hausarzt/ Allgemeinarzt/ Kinderarzt, wenn Symptome bestehen

Wo kann ich mich gegen SARS-CoV-2 impfen lassen?
Hier können Sie sich gegen SARS- CoV-2 impfen lassen:
https://www.johanniter.de/juh/lv-bayern/rv-oberbayern/standorte-einrichtungen-in-oberbayern/einrichtung-vorort/bayerisches-impfzentrum-in-peissenberg-3330/

Wann muss ich mich gegen SARS-CoV-2 impfen lassen?
-

In Deutschland besteht keine Impf-Pflicht außer Sie möchten in einem Krankenhaus/ Arztpraxis oder
einer Einrichtung für Behinderte/ Senioren arbeiten.
Wenn Sie 2x mit Sinovac (China) oder Sputnik V (Russland) geimpft sind, wird eine
Auffrischungsimpfung mit einem mRNA-Impfstoff (Biontech/ Pfizer, Moderna) dringend empfohlen.

Werden Corona-Impfungen aus der Ukraine anerkannt?
-

In der EU zugelassene Impfstoffe (Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Novavax,
Johnson&Jphnsonn) werden anerkannt.
Die ukrainische Corona-App funktioniert auch in Deutschland.
Bei nicht in der EU zugelassenen Impfstoffen (Sinovac China und Sputnik V Russland) brauchen Sie
eine Auffrischumgsimpfung mit einem mRNA-Impfstoff (Biontech/Pfizer, Moderna); dabei werden die
vorigen Impfungen anerkannt.

Wie lange gilt der Genesenen-Status in Deutschland?
Der Genesenen-Status gilt in Deutschland ab Tag 29 nach positivem Test-Ergebnis bis Tag 90.

Де я можу отримати експрес-тест на SARS-CoV-2?
Ви можете пройти безкоштовний тест тут:
https://www.weilheim-schongau.de/media/4917/2022-04-08-test-moeglichkeiten-im-landkreis.pdf

Що мені потрібно взяти з собою на швидкий тест?
Документ (посвідчення особи, паспорт, водійські права)
Діти та молодь (віком до 18 років) повинні бути в супроводі.

Коли я зроблю ПЛР-тест на SARS-CoV-2?
-

якщо швидкий тест позитивний
- у сімейного лікаря/терапевта/педіатра, якщо симптоми не зникають

Де можна зробити щеплення проти SARS-CoV-2?
Зробити щеплення від SARS-CoV-2 можна тут:
https://www.johanniter.de/juh/lv-bayern/rv-oberbayern/standorte-einrichtungen-in-oberbayern/einrichtung-vorort/bayerisches-impfzentrum-in-peissenberg-3330/

Коли мені потрібно зробити щеплення від SARS-CoV-2?
-

У Німеччині немає обов'язку робити щеплення, якщо ви не хочете працювати в лікарні/лікарні чи
закладі для інвалідів/літніх людей.
У разі двічі вакцинації Sinovac (Китай) або Sputnik V (Росія), настійно рекомендується повторна
вакцинація за допомогою мРНК-вакцини (Biontech/Pfizer, Moderna).

Чи визнаються щеплення від коронавірусу з України?
-

Вакцини, схвалені в ЄС (Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Novavax, Johnson&Jphnsonn),
визнані.
Український додаток Corona також працює в Німеччині.
Для вакцин, не схвалених у ЄС (Sinovac Китай та Sputnik V Росія) потрібна ревакцинація мРНКвакциною (Biontech/Pfizer, Moderna); попередні щеплення визнані).

Як довго діє статус реконвалесцента в Німеччині?
Відновлений статус діє в Німеччині з 29 дня після позитивного результату тесту до 90 дня.

