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Въпроси и отговори 
Могат ли чуждестранните работници да се 
ваксинират в Нидерландия?
Ваксинационната политика е съобразена с голямата група чуждестранни работници, които 
живеят и работят в Нидерландия. Всеки, който живее в Нидерландия и е вписан в регистъра на 
населението (BRP), както и всеки, който не живее в Нидерландия, но пребивава тук повече от 
един месец, може да се ваксинира в Нидерландия. Важно е, ако ваксинацията е с две дози, те 
да са с един и същи вид ваксина и да се направят в рамките на предвидения интервал.

Кога чуждестранните работници ще бъдат извикани 
за ваксиниране? 
Чуждестранните работници ще бъдат извикани за ваксиниране в момента, в който дойде редът 
на възрастовата група, към която принадлежат (вж. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-tegen-het-coronavirus/volgorde-vaccinatie-voor-
mensen-die-niet-in-de-zorg-werken). Или при наличие на медицинско показание, като в този 
случай ще бъдат поканени за ваксинация чрез личния лекар.

Коя година на раждане в момента е на ред да се 
ваксинира?
Годините на раждане, които в момента са на ред, са посочени тук: 
Prikuitnodiging en afspraak | Vaccinatie tegen het coronavirus | Rijksoverheid.nl

Как чуждестранните работници получават покана 
за ваксиниране?
Има три варианта за поканата: 
1. Чуждестранните работници, които са вписани в Регистъра на населението (BRP), получават 

вкъщи покана от Държавния институт по обществено здраве и околна среда (RIVM). 

2. Чуждестранните работници, които са вписани в Регистъра за чуждестранни граждани (RNI) и 
са дали съгласието си да получават информация за коронавируса и т.н. по имейл, ще 
получат покана за ваксинация по имейл от властите. В поканата ще бъде посочено кои 
години на раждане са на ред и как може да се запази час. Писмото може да бъде изпратено, 
ако при регистрацията сте посочили имейл адрес на гишето на Регистъра за чуждестранни 
граждани (RNI). Тази възможност съществува от 10 януари 2021 г.

3. Властите не могат да се свържат директно с чуждестранни работници, които не са 
предоставили имейл адрес на Регистъра за чуждестранни граждани (RNI) и не са вписани в 
Регистъра на населението (BRP). 

Властите призовават организациите на работодателите и агенциите за временна заетост да 
информират чуждестранните работници относно начина по който могат да си запазят час за 
ваксинация, когато дойде ред на годината им на раждане. Чуждестранните работници също 
имат възможността сами да се запишат за покана по имейл (вж. вариант 2). За целта можете да 
се регистрирате като изпратите имейл на info@rvig.nl

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-tegen-het-coronavirus/volgorde-vaccinatie-voor-mensen-die-niet-in-de-zorg-werken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-tegen-het-coronavirus/volgorde-vaccinatie-voor-mensen-die-niet-in-de-zorg-werken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-tegen-het-coronavirus/volgorde-vaccinatie-voor-mensen-die-niet-in-de-zorg-werken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/prikuitnodiging-en-afspraak
mailto:info@rvig.nl


Как чуждестранните работници, които нямат 
регистрация в Нидерландия, получават покана за 
ваксинация?
Властите призовават работодателите и агенциите за временна заетост да насочат вниманието 
към ваксинационната кампания и ползите от ваксинирането. За целта могат да се използват 
средствата за комуникация, които са разработени от Министерство на здравеопазването, 
развитието и спорта. Също така работодателите и агенциите за временна заетост се приканват 
да обяснят на работниците важността на правилната регистрация в Регистъра за чуждестранни 
граждани (RNI) или Регистъра на населението (BRP) в общината, в която живеят. Както и да 
насочат вниманието на чуждестранните работници към електронния бюлетин и уебсайтовете 
workinnl.nl и corona.steffie.nl/en. В тях на различни езици има информация и разяснения за 
ваксинацията срещу коронавируса. В заключение властите публикуват информация за 
ваксинацията в различни медии, които често се четат от чуждестранни работници.

Как чуждестранните работници получават 
разбираема информация за ваксинацията?
За да могат чуждестранните работници да разбират добре информацията за ваксинацията в 
Нидерландия, информацията е преведена на най-често срещаните езици като полски, румънски 
и български. Информацията ще бъде споделена с посолствата на съответните страни и чрез 
новинарски платформи, които предлагат много възможности за комуникация за чуждестранните 
работници (например Polonia и Niedziela). Освен това тази информация се публикува на 
www.workinnl.nl, уебсайт с информация за чуждестранни работници на родния им език. 
Уебсайтът www.coronavaccinatie.nl, corona.steffie.nl на Държавното правителство също съдържа 
важна информация за ваксинацията на различни езици.

Как чуждестранните работници могат да си запазят 
час?
Това може да стане по обичайния начин. Когато някой е на ред, може да си запази час или 
онлайн с DigiD номер, или чрез националния телефон за ваксинация на Общинската здравна 
служба (GGD).
Хората с BSN и DigiD номер могат най-бързо да си запазят час онлайн, www.coronavaccinatie-
afspraak.nl (NL/ENG). Това може да стане 24 часа в денонощието. Хората с BSN номер, но без 
DigiD, могат да си запазят час чрез националния телефон за ваксинация на Общинската 
здравна служба (GGD) (0800-7070), когато дойде редът им според годината им на раждане. 
Чрез линка по-долу можете да проверите дали е дошъл редът Ви според възрастта.
Prikuitnodiging en afspraak | Vaccinatie tegen het coronavirus | Rijksoverheid.nl

http://www.workinnl.nl
https://www.government.nl/
https://corona.steffie.nl/bg/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/prikuitnodiging-en-afspraak


Чуждестранните работници получават ли 
удостоверение за ваксинация?
Чуждестранните работници получават потвърждение за ваксинацията, която са направили. В 
потвърждението са посочени данните на ваксинацията. Към момента не е нужно никой в 
Нидерландия да удостоверява, че е ваксиниран. Това означава, че потвърждението е за лично 
ползване и не е удостоверение. Важно е обаче да съхранявате добре потвърждението. 
Цифровият сертификат на ЕС за COVID (DCC) е в процес на разработване и скоро ще улесни 
хората при пътуването им в рамките на Европейския съюз по време на пандемията от 
коронавирус. DCC е цифрово удостоверение за това, че някой:

• наскоро е направил отрицателен тест за коронавирус или;
• е ваксиниран срещу коронавирус с ваксина, одобрена от Европейската агенция по 

лекарствата (EMA), или;
• се е възстановил от инфекция с коронавирус.

Чуждестранните работници също могат да подадат заявление за сертификат в Нидерландия, ако 
са ваксинирани тук.

Ако имате още въпроси или нужда от контакт по 
телефона, можете да се свържете с фондация 
„ФеърУърк“ [Stichting FairWork]

m +31 6 156 295 88  e bulgaria@fairwork.nu

https://www.fairwork.nu/bg/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/
https://www.fairwork.nu/bg/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/
mailto:bulgaria%40fairwork.nu?subject=

