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Thay đổi đối với phiên bản ngày 13 tháng Mười, 2020: Thông tin hình ảnh “Tổng 
Quan RKI về các Biện Pháp Phòng Ngừa và các Biện Pháp Chống Dịch Bệnh trong 
thời gian Đại Dịch COVID-19” (Phụ Lục 2) đã được bổ sung. 

Phần Mở Đầu 

Đại dịch SARS-CoV2 đặt ra rất nhiều thử thách cho xã hội của chúng ta. Mục tiêu 
trong những tháng tới là phải ngăn ngừa lây nhiễm và đồng thời duy trì mọi mặt đời 
sống kinh tế và cộng đồng trong phạm vi tối đa có thể, bất chấp nguy cơ tiếp tục lây 
nhiễm. Hành vi của mỗi người là rất quan trọng – tuyệt đối tuân thủ các quy định về 
giãn cách tiếp xúc và vệ sinh để bảo vệ bản thân chúng ta cũng như những người 
khác tránh SARS-CoV-2, đồng thời còn ngăn chặn các bệnh lây nhiễm khác. Cùng 
với các biện pháp hỗ trợ chung – được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hiện tại 
– có thể kiểm soát được tình trạng lây nhiễm để tránh bệnh tật và tử vong mà không 
ảnh hưởng bất lợi đến đời sống kinh tế và xã hội. Các biện pháp này thường xuyên 
được xem xét và điều chỉnh. 

Tài liệu chiến lược này đề ra các điểm chính về kiểm soát đại dịch trong những tháng 
tới dựa trên kinh nghiệm trước đây với đại dịch SARS-CoV2. Mục tiêu của tài liệu 
này là thể hiện quan điểm về tình hình diễn biến cũng như kiểm soát đại dịch ở Đức 
(Phụ Lục 1: COVID-19: Đại Dịch ở Đức Trong Những Tháng Tới (PDF, 38 KB, tập tin 
không thể tiếp cận đầy đủ)). 

COVID-19: Đại Dịch ở Đức trong những Tháng Tới  
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Phụ Lục 1: COVID-19: Đại Dịch ở Đức trong Những Tháng Tới  

Nguồn: Viện Robert Koch  

Bối Cảnh và Tình Hình Hiện Nay 

Những tháng đại dịch SARS-CoV-2 đầu tiên ở Đức được kiểm soát thông qua các 
nỗ lực chung và các biện pháp hạn chế giữa các hoạt động và ngành nghề (chẳng 
hạn như các quy định cấm tiếp xúc cá nhân, đóng cửa các cơ sở thương mại và 
trường học). Các biện pháp áp dụng trong tháng Ba 2020 ở Đức đã ảnh hưởng rất 
nhiều tới đời sống kinh tế và xã hội. 

Kết quả tạm thời tương đối thành công so với Châu Âu trong việc ngăn chặn đại dịch 
ở Đức không thể che đậy được những trở ngại hiện tại và nhu cầu cần tiếp tục lên 
kế hoạch. Dưới đây là phần trình bày về những công cụ nào có thể được sử dụng 
nhằm giảm lây lan SARS-CoV-2 ở Đức. Cộng đồng cũng có vai trò quan trọng trong 
việc chống đại dịch. Những tháng vừa qua đã thể hiện rõ ràng rằng, ‘phương pháp 
che chắn’ (mọi người hoàn toàn trú ẩn ở nhà hoặc tại một cơ sở điều dưỡng) không 
đủ để bảo vệ hiệu quả các nhóm dân số đặc biệt dễ bị ảnh hưởng. Biện pháp bảo vệ 
này chỉ có thể hiệu quả nếu cộng đồng cùng chung trách nhiệm. Tương tự, đây 
không phải là các địa điểm hay hoàn cảnh cụ thể trong đó nguy cơ nhiễm bệnh tăng 
cao, chẳng hạn như một khu vực hay một phương tiện giao thông cụ thể mà là sự 
tương tác giữa hành vi của cá nhân và môi trường. Do đó, bệnh có thể lây lan ở cấp 
độ địa phương cũng như qua hoạt động du hành, bao gồm cả nhiễm bệnh ở nước 
ngoài, sau đó truyền vi-rút vào Đức. 

Các Kịch Bản Đại Dịch trong Những Tháng Tới  
Đối với những tháng sắp tới, chúng tôi dự kiến tình hình đại dịch có thể diễn biến 
như sau: 



1. Các trường hợp mắc bệnh riêng lẻ, bùng phát bệnh hạn chế tạm thời và 
ở cấp độ địa phương với nhiều trường hợp mắc bệnh mới có thể sử dụng 
hết công suất hoạt động vào bất kỳ lúc nào và cần một phương pháp ứng phó 
ở cấp độ địa phương phù hợp với nguy cơ đó.  

2. Các trường hợp bùng phát bệnh trong môi trường riêng lẻ (chẳng hạn 
như qua các buổi tụ tập của gia đình hoặc các cơ sở giáo dục, chẳng hạn như 
các trung tâm giữ trẻ ban ngày, trường học), và cũng sẽ tăng cao vào mùa 
thu/mùa đông do hành vi thay đổi (chẳng hạn như dành nhiều thời gian trong 
nhà hơn). 

3. Các trường hợp bùng phát bệnh trong nhiều môi trường, lây lan ở cấp 
độ khu vực và không còn có thể truy vết ngược trở lại chuỗi lây nhiễm 
riêng lẻ , dẫn đến phải áp dụng lại các biện pháp ngăn chặn ở các khu vực bị 
ảnh hưởng (xem Phụ Lục 2). 

RKI-Tổng Quan về các Biện Pháp Phòng Ngừa và các Biện Pháp Chống Dịch Bệnh 
trong thời gian Đại Dịch COVID-19 

 

Phục Lục 2: RKI-Tổng Quan về các Biện Pháp Phòng Ngừa và các Biện Pháp 
Chống Dịch Bệnh trong thời gian Đại Dịch COVID-19  

Nguồn: Viện Robert Koch  

Năm tới (2021) dự kiến sẽ có một hoặc nhiều vắc-xin ngừa bệnh. Việc này có thể hỗ 
trợ cuộc chiến chống lại căn bệnh này và giúp kiểm soát hiệu quả quá trình dịch 
bệnh. Bất kể việc đưa ra một hoặc nhiều loại vắc-xin, RKI dự kiến sẽ chỉ có những 
loại vắc-xin đó với số lượng hạn chế lúc ban đầu, chẳng hạn như một số nhóm nguy 
cơ đầu tiên phải được chủng ngừa và nhóm dân số còn lại sẽ được chủng ngừa sau.  
Ngay cả khi vắc-xin là một phần quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch – 
đặc biệt là trong giai đoạn đầu tiên chắc chắn là sẽ chỉ có số lượng ít vắc-xin – 
sẽ không đủ và phải tiếp tục duy trì hành vi có trách nhiệm cũng như một số 
thay đổi về hoạt động tụ tập giao lưu, đặc biệt là trong bối cảnh tiếp tục phải 
tuân thủ các quy chế AHA+A+L (duy trì giãn cách tiếp xúc – tuân thủ các quy 
định về vệ sinh – thường xuyên đeo khẩu trang, sử dụng ứng dụng cảnh báo 
Corona và thông hơi), cũng như chuyển các sinh hoạt giải trí ra ngoài trời, nếu 
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có thể được, để tránh các không gian khép kín không được thông hơi đầy đủ 
và các đám đông nêm chặt người ở một nơi. 

Các Mục Tiêu 

Mục tiêu chính là giảm thiểu tình trạng lây lan và ramifications sức khỏe của đại 
dịch, đồng thời bảo đảm cuộc sống cộng đồng và kinh tế (bao gồm cả các cơ sở 
giáo dục) ở Đức chỉ bị ảnh hưởng ở mức tối thiểu. Các biện pháp và giới hạn có thể 
cần áp dụng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với nguy cơ cụ thể và sẽ bị hạn chế 
tạm thời ở cấp độ khu vực. Các biện pháp đó sẽ phù hợp về mặt pháp lý và quy mô 
tổ chức, và có thể được áp dụng trong thực tế. 

Các loại vắc-xin hiệu quả, các phương pháp trị liệu được cải tiến, và các biện pháp 
không sử dụng thuốc (chẳng hạn như tuân thủ các quy chế của AHA+L) sẽ ngăn 
chặn tình trạng quá tải hệ thống y tế (để bảo đảm điều trị tốt nhất ở mức có thể cho 
các bệnh nhân COVID-19 cũng như việc điều trị cho tất cả các bệnh nhân khác), các 
ảnh hưởng lâu dài của căn bệnh, cũng như tỷ lệ tử vong ở mức thấp nhất có thể. 

Các mục tiêu chiến lược để kiểm soát lây nhiễm và bảo vệ sức khỏe cộng 
đồng là: 

1. Giảm nguy cơ lây nhiễm trong các hoạt động tại nơi làm việc và trong đời 
sống xã hội của tất cả các nhóm dân số ở Đức, 

2. Ngăn ngừa vi-rút lây lan nhanh và không thể kiểm soát, 
3. Củng cố và liên kết lâu dài giữa Sở Y Tế Cộng Đồng (ÖGD) và ngành y tế 

để nhằm phát triển hơn nữa hệ thống ứng phó với khủng hoảng, 
4. Thiết lập dịch vụ chăm sóc điều trị COVID-19 toàn diện cho bệnh nhân 

ngoại trú và bệnh nhân nội trú. 

Các Chủ Đề Chính và Công Cụ để Kiểm Soát Lây 
Nhiễm1 
 
Phần lớn dân số biết đến các biện pháp giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh và áp 
dụng các biện pháp đó trong những mặt đời sống căn bản: Tiếp tục tuân thủ các 
quy định AHA+L (duy trì giãn cách tiếp xúc – tuân thủ các quy định về vệ sinh – 
thường xuyên đeo khẩu trang, và thông hơi). Phải ý thức được hành vi gây nguy cơ 
để tạo điều kiện giúp người đó điều chỉnh hành vi một cách thích hợp. 

Các biện pháp giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh sẽ tiếp tục được đánh giá và 
kiến thức khoa học mới cũng sẽ được áp dụng: Kiến thức khoa học về các lộ 
trình và quy trình nhiễm bệnh sẽ được ứng dụng trong nhiều mặt đời sống khác 
nhau (ở nhà, các trường học, phương tiện giao thông công cộng, cơ sở thương mại, 
văn phòng, nhà hàng, các sự kiện quy mô lớn, v.v.) và các cộng đồng để tiếp tục 
thiết lập cũng như áp dụng các chiến lược phù hợp nhằm giảm thiểu nguy cơ trong 
công việc và đời sống cá nhân. Kinh nghiệm áp dụng các biện pháp cũng như tính 
hiệu quả của các biện pháp đó phải được chia sẻ ở mọi cấp độ, đặc biệt là ở cấp độ 
nhà nước. 



Tiếp tục mở cửa các cơ sở giáo dục: Các cơ sở giáo dục, chẳng hạn như các 
trường học và trung tâm giữ trẻ ban ngày là một phần thiết yếu của cuộc sống cộng 
đồng. Bằng chứng về ảnh hưởng của các trường học và trung tâm giữ trẻ đối với đại 
dịch là không đồng nhất – tuy nhiên bằng chứng đó cho thấy rằng các cơ sở giáo 
dục là một trong những địa điểm góp phần gây ra tình trạng lây nhiễm. 2,3,4 Đồng 
thời, các trường học và trung tâm giữ trẻ vẫn rất quan trọng cho sự phát triển, học 
tập và giao tiếp xã hội của trẻ em và thanh thiếu niên, cũng như để các bậc phụ 
huynh có thể làm việc. Quan trọng là cần tiếp tục mở cửa các cơ sở này qua việc 
tuân thủ các quy định về vệ sinh. Các phương án chuẩn bị và các biện pháp phòng 
ngừa ở cấp độ tổ chức là cần thiết để tất cả các bên cùng hợp tác chặt chẽ nhằm 
ngăn chặn tình trạng lây nhiễm ở mức tối đa và phát hiện sớm nếu trường hợp đó 
xảy ra. Để bảo đảm có thể giảm thiểu số người mắc bệnh và có thể ngăn chặn tình 
trạng lây lan mà không cần phải đóng cửa các cơ sở.  

Giao thông đi lại an toàn (ở cấp độ quốc gia và quốc tế): Quan trọng là cần tiếp 
tục phân tích tình hình thế giới và chủ động điều chỉnh các biện pháp và chiến lược. 
Điều quan trọng cần nhấn mạnh ở đây là tình trạng đi lại tăng (đi lại vì lý do công 
việc hoặc cá nhân) làm tăng nguy cơ lây nhiễm; tuy nhiên nguy cơ này không liên 
quan đến địa điểm du hành hoặc một vùng cụ thể, mà phụ thuộc phần lớn vào hành 
vi của người đó ở trong một khu vực có tình trạng lây lan vi-rút.5 Phải lưu ý đến hành 
vi rủi ro để tránh. Đối với các du khách, phải có các phương tiện truyền thông bằng 
nhiều ngôn ngữ để cập nhật thông tin cho họ về xét nghiệm, cách ly tránh tiếp xúc, 
và cách ly cô lập. 

Biện pháp kiểm soát lây nhiễm tại các sự kiện quy mô lớn hơn: Các hoạt động 
tụ tập, đặc biệt là ở trong nhà, làm tăng nguy cơ lây lan SARS-CoV-2.6 Trong những 
trường hợp này, “các sự kiện rất dễ lây lan” cũng làm tăng đáng kể tỷ lệ bùng phát 
bệnh ở nhiều quốc gia trong những tháng qua – tỷ lệ cao hơn nhiều so với trường 
hợp nhiễm bệnh do lây lan giữa một số ít người.7 Trong khi  áp dụng các khuyến 
nghị chung, các bên chịu trách nhiệm trong các ngành liên quan vẫn phải đề ra các 
quy định hướng dẫn toàn diện, minh bạch và cụ thể cho việc tổ chức sự kiện. Khi đề 
ra các quy định hướng dẫn như vậy, cần lưu ý đến dạng sự kiện cũng như các lý do 
cần hạn chế quy mô. 

Chiến lược truyền thông về khủng hoảng: “Tình hình Corona” rất phức tạp và các 
quan điểm mới tiếp tục nảy sinh, do đó cần phải điều chỉnh các quy định hướng dẫn. 
Việc liên lạc và tiếp xúc với các nhóm người dễ bị ảnh hưởng, và khó tiếp cận hơn 
qua công nghệ và thông tin, là vô cùng quan trọng. 

Tiếp tục đề ra chiến lược xét nghiệm toàn quốc / bảo đảm xét nghiệm trên diện 
rộng: Các hoạt động xét nghiệm ở cấp độ khu vực và liên quan đến sự kiện nhằm 
nhận diện những người mắc bệnh là yêu cầu căn bản đối với hệ thống báo cáo và 
kiểm soát đại dịch. Kết quả từ các phương pháp phát hiện trực tiếp (phát hiện tác 
nhân gây bệnh) và gián tiếp (kháng thể) được cân nhắc theo thông tin hiện có và nhu 
cầu cần đánh giá tình hình trong Chiến Lược Xét Nghiệm Toàn Quốc. Khi áp dụng 
các biện pháp xét nghiệm, quan trọng là cần phải có một phương pháp trọng tâm, có 
xem xét đến xác suất đã xét nghiệm từ trước và khuynh hướng rủi ro để hiểu rõ hơn 
cũng như sử dụng hiệu quả các nguồn trợ giúp. Ưu tiên xét nghiệm những người có 
triệu chứng và bảo vệ các nhóm dễ bị ảnh hưởng, chẳng hạn như người cao niên tại 
các cơ sở điều dưỡng. Mặc dù năng lực xét nghiệm là cao, nhân viên và các nguồn 
lực quan trọng về cơ bản vẫn còn hạn chế. Do đó, thường phải hiểu mục đích cũng 
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như tầm quan trọng của các biện pháp phân tích đó để sử dụng hiệu quả. Ví dụ, kết 
quả xét nghiệm vi-rút âm tính chỉ là thông tin tổng quan và không được dẫn đến lơ là 
trong bảo vệ an toàn – người có xét nghiệm âm tính cũng không được chủ quan mà 
không áp dụng hành vi phòng ngừa lây nhiễm, chẳng hạn như tuân thủ các biện 
pháp về bảo vệ an toàn và vệ sinh. 

Áp dụng các khung thời gian ngắn trong quy trình xét nghiệm: Để giảm thiểu 
nguy cơ lây truyền một cách hiệu quả, việc phát hiện kịp thời những người mắc bệnh 
cấp tính và báo cáo nhanh các trường hợp được phát hiện là vô cùng quan trọng và 
cần được thực hiện trong vòng 24 đến 36 giờ (kể từ khi thực hiện xét nghiệm cho 
đến khi báo cáo kết quả). Hoạt động này phải được các bên hữu quan tổ chức và 
thường xuyên xem xét, đặc biệt là cần phối hợp với hiệp hội bác sĩ cũng như Sở Y 
Tế Cộng Đồng. Hiện có các xét nghiệm kháng nguyên COVID-19 đã được chứng 
nhận và giúp bổ sung năng lực chẩn đoán PCR. Các xét nghiệm kháng nguyên ít 
chính xác hơn các xét nghiệm PCR tại phòng xét nghiệm. Tuy nhiên, các xét nghiệm 
này cũng tạo điều kiện để tiến hành xét nghiệm tại chỗ và cho biết kết quả sau vài 
phút. Hiện vẫn đang nghiên cứu đánh giá hiệu quả của các xét nghiệm hiện có. Hiện 
nên áp dụng các lựa chọn ứng dụng trong khi phát triển Chiến Lược Phát Triển Quốc 
Gia. 

Cung cấp ngay dữ liệu về số trường hợp mắc bệnh và thông tin dịch tễ; Mục 
tiêu là Sở Y Tế Cộng Đồng được thông báo về các trường hợp mắc bệnh SARS-
CoV-2 càng sớm càng tốt. Trước hết, việc này bảo đảm các biện pháp kiểm soát lây 
nhiễm cụ thể có thể được áp dụng tại chỗ và thứ hai là có thể kiểm soát được các 
biện pháp phòng ngừa ở cấp độ khu vực. Vì vậy, việc tiếp tục phát triển “Hệ Thống 
Báo Cáo và Thông Tin Qua Mạng Điện Tử của Đức” là rất quan trọng để kiểm soát 
lây nhiễm (DEMIS). Hệ thống báo cáo này cung cấp các dữ liệu kịp thời và đáng tin 
cậy ở cấp độ toàn quốc để giúp đánh giá tình hình dịch tễ ở Đức. Theo dõi triệu 
chứng (= theo dõi dựa trên các triệu chứng kết hợp) về các chứng bệnh hô hấp lây 
nhiễm cũng như các chứng bệnh khác phải được thiết lập và tăng cường. Ngoài ra, 
các nghiên cứu về tỷ lệ mắc bệnh theo huyết thanh học và hành vi liên quan đến sức 
khỏe trong thời gian đại dịch, cũng như những dữ liệu khác được thu thập (chẳng 
hạn như theo dõi tại phòng xét nghiệm , nghiên cứu trung tâm giữ trẻ ban ngày liên 
quan đến Corona, dữ liệu định kỳ từ các phòng cấp cứu) được thực hiện nhằm cung 
cấp thêm thông tin về tình trạng lây nhiễm cấp tính. 

Tổ chức truy vết quá trình tiếp xúc đối với các trường hợp bùng phát bệnh 
theo cụm và ngăn chặn chuỗi lây nhiễm thông qua rà soát dịch tễ: Tình hình 
bùng phát bệnh hiện tại chứng minh hiệu quả của các biện pháp đã áp dụng để hỗ 
trợ các cơ quan chức năng y tế tại các bang và cộng đồng – xác định những người 
có thể mắc bệnh và truy vết quá trình tiếp xúc là các biện pháp hiệu quả nhằm ngăn 
chặn chuỗi lây nhiễm.8,9 Chúng ta thường có thể xác định kịp thời và chính xác các 
trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, để cách ly cô lập họ, và để tiến hành các biện pháp 
chẩn đoán cần thiết, cũng như để áp dụng các biện pháp kiểm soát lây nhiễm tùy 
theo tình hình. 
Năng lực này phải được củng cố và phát triển hơn nữa. Các kinh nghiệm có được sẽ 
được phân tích và đưa đến các kết luận. Có thể hỗ trợ thực hiện. 
Các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ các sở y tế hiện chủ yếu là từ chương trình 
“Containment Scouts” tạm thời còn hạn chế. Tuy nhiên, các tình huống dịch tễ có thể 
xảy ra đòi hỏi các bang phải củng cố đáng kể năng lực của Cơ Quan Y Tế Cộng 
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Đồng. Điểm liên lạc mới thiết lập của Cơ Quan Y Tế Cộng Đồng của PKI có thể góp 
phần nâng cao năng lực trình độ của đội ngũ nhân sự mới cùng với các đối tác. 

Bảo đảm có sẵn phương tiện bảo vệ cá nhân thỏa đáng: Đối với vấn đề điều trị 
cho bệnh nhân nội trú và ngoại trú, các tổ chức chuyên môn (hiệp hội bác sĩ, những 
người hành nghề y khoa, các bệnh viện, cộng đồng, bang, chính quyền liên bang) 
bảo đảm có sẵn nguyên vật liệu và phương tiện bảo vệ một cách thỏa đáng ở cấp độ 
địa phương để trang bị cho mọi tình huống. 

Hệ thống y tế toàn diện trong tình huống đại dịch: Một phần quan trọng của bất 
kỳ chiến lược thành công nào là cung cấp  đầy đủ hệ thống y tế cho tất cả những 
người có triệu chứng bệnh, có nghĩa là có thể trực tiếp sử dụng tất cả các cơ sở 
trong ngành y tế cộng đồng và hệ thống y tế. Đồng thời, y tế toàn diện là rất quan 
trọng đối với việc điều trị cho bệnh nhân ngoại trú và bệnh nhân nội trú trong các tình 
huống dịch bệnh có thể xảy ra trong tương lai (chẳng hạn như trong nhiều hình thức 
lây lan vi-rút khác nhau). Vì vậy, kinh nghiệm trước đây về năng lực ứng phó cần 
thiết giúp lập kế hoạch chăm sóc điều trị hiệu quả ở cấp độ khu vực. Có thể tránh 
được các hạn chế về hệ thống y tế qua việc lập kế hoạch xuất viện.10 Hệ thống chăm 
sóc bệnh nhân nội trú cũng như bệnh nhân ngoại trú nên tiếp tục tạo điều kiện để 
chăm sóc chữa trị biệt lập giữa bệnh nhân mắc bệnh và các bệnh nhân không mắc 
bệnh. 

Cung cấp vắc-xin ngừa bệnh cúm và viêm phổi cũng như đạt tỷ lệ tiêm vắc-xin 
cao ở các nhóm có nguy cơ. Đối với hoạt động kiểm soát đại dịch trong những 
tháng tới, vắc-xin ngừa bệnh hô hấp đóng vai trò quyết định, đặc biệt là trong mùa 
lạnh. Biểu hiện lâm sàng của căn bệnh này không phải lúc nào cũng khác với 
COVID-19 để không cần phải chẩn đoán thêm. Để bảo vệ người dân và giảm tải cho 
hệ thống y tế, có thể đạt được hiệu quả tối đa nếu tỷ lệ tiêm vắc-xin cúm (cảm lạnh) 
và phế cầu được tăng cường đáng kể theo các khuyến cáo của STIKO chủ yếu là 
cho các nhóm có nguy cơ cao. Về bệnh cảm lạnh, cũng nên đạt tỷ lệ tiêm vắc-xin 
cao ở các nhóm người lao động tiếp xúc nhiều với nguồn bệnh và quan trọng về mặt 
dịch tễ (nhân viên y tế và nhân viên điều dưỡng, các nhân viên khác trong ngành y 
tế) nhằm ngăn ngừa tình trạng lây truyền bệnh tại các bệnh viện, cơ sở điều dưỡng 
và cơ sở sinh hoạt cho người cao niên.  

Thiết lập chiến lược tiêm vắc-xin ngừa SARS-CoV-2: Chiến dịch tiêm vắc-xin toàn 
quốc hiện đang được chuẩn bị, ngay cả khi không có sẵn vắc-xin an toàn và hiệu 
quả. Vì vậy, các ý tưởng thiết thực hiện đang được đề ra cho quy trình lưu trữ, dây 
chuyền bảo quản lạnh, các hoạt động hậu cần phân phối, việc thực hiện, các nhóm 
mục tiêu được ưu tiên, và theo dõi toàn diện mức độ an toàn và hiệu quả của vắc-xin 
trong phạm vi áp dụng trên diện rộng. Việc lập kế hoạch tương ứng có sự tham gia 
của nhiều bên và tổ chức khác nhau ở cấp độ liên bang và tiểu bang cũng như Ủy 
Ban Thường Trực về Tiêm Chủng và Ủy Ban Điều Hành Quốc Gia về các Hoạt Động 
Tiêm Chủng. Cũng nên dự kiến trước là sẽ không có nhiều vắc-xin ở quy mô lớn cho 
toàn bộ dân số. Do đó, nên tiến hành tiêm vắc-xin dần theo trình tự hợp lý và có sự 
phối hợp. Việc áp dụng vắc-xin phải được tuyên truyền càng sớm càng tốt với sự 
tham gia của các bên liên quan nhằm tránh tình trạng cung cấp thông tin sai lệch 
cũng như gây hiểu lầm, đồng thời giúp mọi người đưa ra quyết định có hiểu biết về 
việc đi tiêm chủng. 

Đây không phải là danh sách đầy đủ về các mục tiêu hoạt động. 



Cần phải nhấn mạnh rằng Đức sẽ chỉ có thể vượt qua đại dịch thông qua sự phối 
hợp của tất cả các yếu tố khác nhau nói trên. Việc áp dụng các hoạt động đề ra 
trong chiến lược này cần được hiểu là mục tiêu cho toàn xã hội. 
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