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Осигуряване на бъдещи 
ваксини срещу COVID-19 
за европейците

Ваксините са най-добрият ни шанс да сложим 
край на пандемията от COVID-19.

Европейската комисия съставя един от 
най-широките портфейли от различни ваксини, 
които са безопасни, ефективни и достъпни.

До момента Комисията е осигурила 
дози от шест от най-обещаващите 
ваксини. Може да има още.
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Някои от тези бъдещи 
ваксини се основават 
на нови технологии, 

така че да можем 
да ги разработваме 

и произвеждаме 
бързо в условията на 
извънредна ситуация.

Те също така се 
основават на 

различни технологии, 
така че да можем да 
подобрим шансовете 
си за бързо намиране 
на ефективни ваксини.

Ваксините ще 
бъдат пуснати на 
пазара едва след 

задълбочена 
и сериозна оценка, 

за да се докаже, че са 
безопасни за всички.

След като бъдат 
разрешени, ваксините 

ще бъдат на 
разположение на 
държавите от ЕС 

в същото време и при 
същите условия.



Възможно е европейските граждани да получат първите 
ваксини още преди края на декември.

Европейската комисия би могла да издаде разрешение 
за търговия с ваксини срещу COVID-19 още тази година, 
ако Европейската агенция по лекарствата представи научно 
становище относно безопасността и ефикасността им.

За да бъдат ефективни, при повечето ваксини вероятно ще трябва да се сложат по две дози 
на човек. Осигурихме достатъчно дози ваксини за гражданите на ЕС. Ваксинацията 
ще бъде доброволна.

Европа инвестира във ваксини не само за европейците. 
Държавите от ЕС могат да даряват дози ваксини на съседни 
уязвими държави и в целия свят.

За да ускори процеса, Европейската агенция по 
лекарствата вече започна преглед на безопасността 
и ефективността на три ваксини: AstraZeneca, BioNTech 
и Pfizer, Moderna.
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