
ГЕРМАНИЯ ЗАПОЧВА УСИЛЕНА ПОДГОТОВКА  

ЗА МАСОВА ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ COVID-19 

 

Германия започва усилена подготовка за масова ваксинация срещу COVID-19, 

информира на 04.11.2021 г. Zdrave.net като се позова на Агенция „Ройтерс“, която от своя 

страна се е позовала на информация от свои източници в медицинските среди. Проучват 

се терминали на летищата и големи търговски зали, за да се използват като потенциални 

центрове за масова ваксинация, уточнява агенцията. Намерението на властите е да 

започне масово ваксиниране незабавно след като Европейската агенция по лекарствата 

EMA одобри първите ваксини. 

 

Берлин очаква първите ваксини срещу COVID-19 да бъдат на разположение в 

началото на 2021 г. Има разпореждане до местните власти в 16-те провинции най-късно 

до 10 ноември да уточнят локациите на 60 съоръжения, които биха могли да служат като 

центрове за доставка на ваксини от производителите. 

 

Страната има утвърдена Националната стратегия за ваксини, която бе одобрена 

от кабинета още през миналата седмица, Германия изиска от провинциите да посочат 

центрове за ваксинация на своята територия и увери, че те ще бъдат подпомогнати от 

мобилни екипи, които ще влизат в домовете за резидентна грижа. 

 

Този централизиран подход дава възможност навреме да излязат наяве 

потенциалните логистични предизвикателства като например ограничени доставки, 

флакони с много дози и сложни изисквания за съхранение. Някои такива ваксини вече се 

тестват върху хора и е много вероятно да бъдат одобрени.  

 

В по-малките провинции като Хамбург и Бремен властите търсят места в 

центровете на градовете, до които е лесно да се стигне. Такива са например изложбени 

зали, където могат да се складират ваксини, като се осигурят и необходимите условия. 

„Търсим по-големи места, които са централно разположени и просторни. Това може 

да бъде летището или търговският панаир“, заяви говорител на здравното 

министерство на Хамбург и добави, че не е взето окончателно решение. 

 

По-големите и по-отдалечени провинции, в които населените места са малки и 

разпръснати, като Баден-Вюртемберг и Шлезвиг-Холщайн се предвижда да бъдат 

разпространени предварително снимки на мястото, определено от властите. 

 

Германия поиска от Комитета по ваксини при Института "Роберт Кох" да 

определи кои уязвими групи от населението трябва първо да получат тези снимки, за да 

се ориентират. Естествено, очаква се работещите на първа линия да бъдат ваксинирани 

приоритетно. 

 

Във втората фаза, когато повече ваксини ще бъдат достъпни в еднодозови 

флакони, страната ще обхване по-широката популация чрез лекарските практики. 

Електронен регистър ще записва кой е бил ваксиниран, докато се разработва 

приложение, което позволява на хората да документират потенциалните странични 

ефекти. 

  



Мащабът на германското планиране е в контраст с Италия, отбелязва „Ройтерс“. 

Италианските здравни власти възнамеряват да използват съществуващата здравна 

инфраструктура, включително 50 000 общопрактикуващи лекари, 14 000 педиатри и 

центровете за ваксинация за местните служби за обществено здравеопазване. 

 

„Чрез тези канали обикновено прилагаме около 30 млн. ваксинации годишно 

както на деца, така и на възрастни, така че вярваме, че това е адекватна 

инфраструктура и за бъдещата ваксина срещу COVID“, е заяви говорител на здравното 

министерство на страната. 

 

Франция също обмисля планове за съхранение и разпространение на ваксини в 

цялата страна, но все още не са ясни подробностите, е коментирал източник от френското 

министерство на здравеопазването, посочва агенцията. 

 


