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Lübeck, 18.03.2022  Infoblatt: Corona Impfung in Lübeck 

Вакцинація від коронавірусу / Коронавірусна 

хвороба  

Захист від корони шляхом вакцинації 

Яка вакцина діє в Німеччині? Чи вважаюся я вакцинованим у Німеччині? 

У Німеччині існує п'ять схвалених вакцин: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstrZeneca, 

Johnson&Johonson, Novavax. Якщо ви були щеплені двічі, і останнє щеплення було 

щонайменше 14 днів тому, ви вважаєтесь вакцинованим на невизначений термін у 

Німеччині. 

 

Мені потрібна нова вакцинація? 

Якщо ви були щеплені іншою вакциною, ви повинні бути вакциновані ще раз, щоб бути 

зарахованим до числа щеплених у Німеччині. 

 

 

Де можна зробити щеплення? Безкоштовно та без попереднього запису 
 

Центр вакцинації - MUK Musik- und Kongresshalle 

Willy-Brandt-Allee 10 

23554 Lübeck, 3 поверх 

 

Середа – субота з 10:30 до 19:30 
 

Якщо у Вас виникли запитання, телефонуйте на гарячу лінію Corona: 

(0451) 122-2626 

 
 

Мені здається, що у мене корона! Що мені робити? 
 

Якщо ви тяжко хворі, телефонуйте до дежурної медичної служби (тел. 116 117) або 

звертайтеся до лікаря. 

У надзвичайних ситуаціях, що загрожують життю, викликайте швидку допомогу. Телефон: 

112 
 

 

Якщо у вас виникли запитання, зателефонуйте на гарячу лінію Corona або надішліть листа на 

адресу corona@luebeck.de, якщо ви не володієте німецькою мовою, пишіть українською, і ми 

перекладемо лист. 

Wichtig mitbringen! 
• Impfausweis/ 

Impfbuch  
(wenn vorhanden) 

 Ausweis 

 Aufklärungsbögen: 
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Corona-Impfung/ Corona-Erkrankung 

Schutz vor Corona durch eine Impfung 

Welcher Impfstoff ist in Deutschland gültig? Zähle ich rechtlich als geimpft in Deutschland? 

Es gibt fünf zugelassene Impfstoffe in Deutschland: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstrZeneca, 

Johnson&Johonson, Novavax. Wenn Sie zweimal geimpft wurden und die letzte Impfung 

mindestens 14 Tage alt ist sind sie in Deutschland unbefristet geimpft.   

 

Benötige ich eine neue Impfung? 

Wenn Sie mit einem anderen Impfstoff geimpft wurden, müssen Sie sich neu impfen lassen, um in 

Deutschland zu den Geimpften zu zählen.  

 

 

 

Wo kann ich mich impfen lassen? Kostenlos und ohne Termin 
 

Impfzentrum - MUK Musik- und Kongresshalle 

Willy-Brandt-Allee 10 

23554 Lübeck, 2. Obergeschoss 

 

Mittwoch – Samstag von 10:30 Uhr – 19:30 Uhr 
 

Bei Fragen rufen Sie die Corona-Hotline an: (0451) 122-2626 

 

 

 

 

 
 

Ich glaube, ich bin an Corona erkrankt! Was muss ich tun? 
 

Wenn Sie stark krank sind, rufen Sie den ärztlichen  

Bereitschaftsdienst (Tel. 116 117) an oder gehen zu einem Arzt. 

In lebensgefährlichen Notfällen rufen Sie den Rettungsdienst an. Telefonnummer:  112 
 

 

Bei Fragen rufen Sie die Corona-Hotline an oder schreiben eine Mail an corona@luebeck.de , 

wenn sie kein Deutsch können, schreiben Sie auf Ukrainisch, wir lassen die Mail übersetzen. 

 

Wichtig mitbringen! 
• Impfausweis/ 
• Impfbuch  

(wenn vorhanden) 

 Ausweis 

 Aufklärungsbögen: 
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