Dla osób, które zamierzają się zaszczepić

To warto wiedzieć o
szczepieniu przeciwko
Covid-19

Jak przebiega szczepienie
Pielęgniarka poda szczepionkę w ramię za pomocą
strzykawki. Jeśli konieczne jest dwukrotne szczepienie,
otrzymasz ten sam rodzaj szczepionki za każdym razem.
Po zaszczepieniu
Po zaszczepieniu wytworzenie przez organizm ochrony
przed Covid-19 potrwa co najmniej tydzień. W zależności
od zastosowanej szczepionki w celu uzyskania efektywnej
ochrony konieczne jest podanie różnej liczby dawek.
Po ukłuciu zwykle występuje niewielka tkliwość,
zaczerwienienie, obrzęk lub uczucie swędzenia w obrębie
ramienia. U niektórych osób może występować krótkotrwała
gorączka, ból głowy i ogólnie gorsze samopoczucie. Wszystko
to jest naturalną reakcją układu odpornościowego organizmu.
Objawy te są zwykle łagodne i mijają po jednym lub dwóch
dniach. Reakcje alergiczne występują bardzo rzadko.
W przypadku złego samopoczucia lub zaniepokojenia
po zaszczepieniu należy skontaktować się ze służbą
zdrowia, aby można było zbadać objawy, niezależnie od
tego, czy mogą one być związane ze szczepieniem, czy nie.

DLACZEGO SZCZEPIENIE?
Szczepienie przeciwko Covid-19 może uchronić
Cię przed poważnym przebiegiem choroby. Może ono
również zmniejszyć ryzyko zakażenia innych osób.

KOMU OFEROWANE JEST SZCZEPIENIE?
W pierwszej kolejności szczepienie oferowane jest
osobom najbardziej narażonym na ciężki przebieg
choroby. Szczepienie przeciwko Covid-19 jest obecnie
oferowane osobom w wieku od 18 lat.

SZCZEPIENIE PRZECIWKO COVID-19 JEST DOBROWOLNE
Jeśli przed podjęciem decyzji chcesz uzyskać więcej
informacji, fakty i informacje dostępne są na stronie:
• 1177.se
• folkhalsomyndigheten.se
• lakemedelsverket.se
• Informacja o lekach: 0771-46 70 10

NADAL CHROŃ SIEBIE I INNYCH
Osoby, które zostały zaszczepione, mimo to nadal
muszą przestrzegać obowiązujących zaleceń w celu
zapobiegania rozprzestrzenianiu się infekcji.
• Zostań w domu w przypadku występowania objawów.
• Zachowuj odległość od innych osób.
• Często myj ręce.

Służba zdrowia musi zgłaszać podejrzenia występowania
działań niepożądanych do Läkemedelsverket. Jeśli po
zaszczepieniu wystąpią u Ciebie działania niepożądane,
możesz je również zgłosić samodzielnie na stronie

www.lakemedelsverket.se/rapportera.
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Przed zaszczepieniem
Przed zaszczepieniem należy wypełnić deklarację
zdrowotną, w której należy podać, czy:
• w ostatnim czasie zostałeś zaszczepiony – za pomocą
innej szczepionki lub szczepionki przeciwko Covid-19
• masz skłonność do krwawień, z jakiegokolwiek
powodu. Mimo to można się zaszczepić, ale wiedza
ta jest potrzebna do tego, aby można było zapobiec
krwawieniu w związku z ukłuciem
• wystąpiła u Ciebie ciężka reakcja alergiczna przy
okazji wcześniejszych szczepień.

