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Подготовка за вакцинација 
против КОВИД-19 
Проверете дали вашите лични податоци се точни 
Додека го чекате вашиот термин за вакцинација, има нешта што можете да ги направите 
уште сега, за да бидете спремни. 

Проверете дали вашите лични податоци се ажурирани во Medicare. Тоа може да го 
направите користејќи ја вашата: 

• Medicare интернет сметка преку myGov 
• апликацијата Express Plus Medicare. 
• со јавување на Medicare програмата. 

Ако сте отвориле сметка, вие можете: 

• Да се регистрирате во Medicare, ако сѐ уште не сте регистрирани. 
• Да отворите Medicare интернет сметка, ако сте регистрирани во Medicare, но не 

сте го поврзале Medicare со myGov. 
• Да добиете индивидуална здравствена идентификација (Individual Health Identifier - 

IHI), ако немате право на Medicare. 

Откако ќе бидете вакцинирани, ќе може да добиете изјава за историјата на имунизација 
(immunisation history statement) за да го докажете вашиот статус на вакцинација. На веб-
страницата на Services Australia може да видите како да ја добиете вашата изјава за 
историјата на имунизација. 

Подгответе се за вашиот термин 
Снабдувањето со вакцини против КОВИД-19 во Австралија и во светот е ограничено. Тоа 
значи дека први ќе бидат вакцинирани луѓето кај кои е најголем ризикот од изложеност на 
КОВИД-19 и/или на вирусот. Другите луѓе ќе бидат вакцинирани со текот на времето. Кој 
ќе има приоритет за вакцинација може да видите на www.health.gov.au/covid19-vaccines.  
 Не треба да дојдете на закажаната вакцинација против КОВИД-19: 

• Ако не се чувствувате добро - имате треска, кашлица, ви „тече“ носот или имате 
други симптоми кои може да се поради КОВИД-19.  

• Ако чекате резултати од тестот на КОВИД-19.  
• Ако сте имале позитивен тест на КОВИД-19 и сте во изолација. 
• Ако сте во карантин.  
• Ако сте близок контакт со некој кој има КОВИД-19. 

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/how-your-medicare-card-and-account-work/update-your-personal-details-medicare
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/medicare-online-accounts
https://my.gov.au/LoginServices/main/login?execution=e2s1
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/express-plus-medicare-mobile-app
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/contact-us/phone-us#medicaregeneral
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/how-enrol-and-get-started-medicare/enrolling-medicare
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/how-enrol-and-get-started-medicare/setting-your-medicare-online-account
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/individual-healthcare-identifiers/how-get-ihi
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/individual-healthcare-identifiers/how-get-ihi
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register/how-get-immunisation-history-statement
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register/how-get-immunisation-history-statement
http://www.health.gov.au/covid19-vaccines
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Ако спаѓате во некоја од наведените категории, проверете во вашата служба за 
имунизација. Можеби ќе треба да го презакажете терминот за вакцинација. Вакцините 
против КОВИД-19 не се ефикасни за лекување на КОВИД-19. 

Ако сте примиле друга вакцина во периодот од 14 дена пред добивањето на терминот за 
вакцинација против КОВИД-19, речете ѝ на вашата служба за имунизација. Службата 
може да побара да го презакажете терминот.  

Ако немате треска или респираторни симптоми, не треба да се тестирате на КОВИД-19 
пред вакцинацијата.  

Планирајте однапред примање на две дози  
Важно е да примите две дози на вакцина против КОВИД-19 во временско растојание од 
најмалку три недели. Целосно заштитени од КОВИД-19 нема да бидете до приближно 
една недела по втората доза.  

Што да очекувате на вашиот термин за вакцинација 
На вашиот термин за вакцинација против КОВИД-19 треба да донесете: 

• Документ за идентификација со фотографија, ако имате. 
• Medicare карта, ако имате. 
• Работна идентификација (Employee ID), ако вакцината против КОВИД-19 ја 

добивате поради вашата професија. 
• Информации за сите ваши медицински состојби, алергии, нарушувања на 

крварење или нарушен имунолошки систем (т.е. ослабен имунолошки систем). 
• Информации за сите лекови што ги земате. 
• Информации за секоја претходно примена вакцина против КОВИД-19 (марка на 

вакцината и датум на вакцинацијата). 
• Информации за сите реакции што сте ги имале на која и да е вакцина во минатото. 
• Имињата на вашиот сегашен лекар/лекари од општа пракса (GP) и на сите 

доктори специјалисти кај кои одите. 
• Маска за лице (ако тоа се бара во вашата држава/територија). 

Во текот на вашиот термин, со персоналот на службата за вакцинација ќе може да 
разговарате за сите прашања што ги имате во врска со вакцинацијата против КОВИД-19.  

Кажете ѝ на вашата служба за имунизација ако имате какви било медицински состојби 
или ако земате лекови. Особено не пропуштајте да им речете: 

• Ако сте имале анафилакса (еден вид силна алергиска реакција) на која и да е 
супстанца или ако имате адреналински автоинјектор (на пример, EpiPen). 

• Ако во минатото сте имале реакција на некоја вакцина. 
• Ако имате нарушување на крварењето или примате антикоагулантна терапија 

(лек/лекови за разретчување на крвта). 
• Ако сте трудни, доите или планирате да имате бебе. 
• Ако имате нарушен имунитет (т.е. имате ослабен имунолошки систем или земате 

лек/лекови за потиснување на имунитетот). 
• Ако сте примиле друга вакцина против КОВИД-19 (и која марка). 
• Ако сте примиле која и да е вакцина во последните 14 дена. 

Во некои околности, можеби е подобро за вакцинацијата да разговарате со вашата 
служба за здравствена заштита пред да закажете термин за вакцинација. Исто така, 
може да прочитате Информации за вакцината Pfizer (Comirnaty) против КОВИД-19. 
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Како ќе ја примите вакцината 
Вакцината ќе ви биде дадена како инјекција, најчесто во мускулот на надлактицата. Во 
клиниката за вакцинација - заради набљудување - мора да останете најмалку 15 минути 
по вакцинацијата. Во зависност од вашата медицинска историја, може да биде побарано 
во клиниката да почекате 30 минути. 

Како се користат информациите што ги давате во текот на вашиот 
термин 
За информации како вашите лични податоци се собираат, складираат и користат, видете 
на https://www.health.gov.au/covid19-vaccines 

https://www.health.gov.au/covid19-vaccines
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