Информация
за вашата втора
бустерна доза
Кой трябва да получи втора бустерна ваксина?
Ако сте:
• на 65 или повече години или
• над 12 години и имате слаба имунна система
Националният консултативен комитет по имунизация (NIAC) препоръчва втора бустерна
ваксина срещу COVID-19 за вас.
Защо трябва да получа втора бустерна ваксина?
Може да сте по-застрашени от сериозно заболяване от COVID-19, дори и ако вече сте
ваксинирани, защото:
• защитата чрез ваксините, които вече сте получили, може да отслабне с времето
• може да сте подложен на по-висок риск от сериозно заболяване
• вашата имунна система не реагира толкова силно на ваксиниране
Информацията от други държави показва, че втората бустерна доза ви дава допълнителна
защита от COVID-19 и помага за предотвратяване на сериозно заболяване, ако се заразите
с COVID-19.
Коя ваксина мога да получа като втора бустерна доза?
Ако сте на 30 или повече години, ние ви предлагаме единична доза ваксина на Pfizer или
Moderna. Ако сте на 29 или по-малко години, ние ще ви предложим единична доза ваксина
на Pfizer. Това са mRNA ваксини. Можете да получите тези ваксини дори и ако сте имали
различна ваксина преди това.
Можете да получите ваксина срещу COVID-19, която не е mRNA, като напр. Novavax, ако
mRNA ваксина не е подходяща или ако изберете да не си биете mRNA ваксина. Ще ви
дадем детайлна информация за ваксините, които ще получите. Можете да я откриете
и на hse.ie/covid19vaccine

Кога трябва да получа втора бустерна ваксина?
Можете да получите втора бустерна ваксина, ако сте получили:
• първи рунд ваксини срещу COVID-19 (обикновено 2 дози)
• допълнителна доза (само ако имате слаба имунна система) и
• първата си бустерна доза
Трябва да получите втора бустерна доза поне четири месеца след първата си бустерна
доза. За повечето хора това ще бъде четвърта доза на ваксината срещу COVID-19. Ако имате
слаба имунна система, това ще бъде вашата пета доза на ваксината срещу COVID-19.
Ако сте изкарали COVID-19 след първата си бустерна доза, изчакайте поне четири
месеца преди втората бустерна доза.
Какво знаем за безопасността на втората бустерна доза?
Имаме по-малко информация за безопасността на втората бустерна доза срещу COVID-19.
Великобритания, Израел, Дания и някои други държави предлагат втора бустерна
доза на някои хора. Изследванията показват, че не е имало неочаквани притеснения за
безопасността досега за хора, които са получили първата и втората си бустерна дози.
Миокардитът и перикардитът са възпaлителни сърдечни заболявания и рискът от тях
е много малък при mRNA ваксините. Тези редки странични ефекти са по-често срещани
при мъже на възраст под 30 години след втората основна доза от ваксината. Рискът от
тези странични ефекти изглежда по-нисък след първата бустерна доза.
Дали втората бустерна доза от ваксината е лицензирана от Европейската агенция по
лекарствата (EMA)?
Вторите бустерни дози на mRNA ваксините не са одобрени от EMA. Обаче EMA и
Европейският център за контрол на заболяванията (ECDC) са дали мнение за това, че втора
бустерна доза от mRNA ваксина срещу COVID-19 може да се дава на лица на възраст над 80
години, защото те се намират под висок риск от сериозно заболяване и втората бустерна доза
ще им даде по-добра защита. Препоръките на NIAC могат да се различават от препоръките на
EMA поради локалните данни и съображения. В Ейре ние следваме препоръката на NIAC.
Допълнителна информация
Можете да прочетете повече за ваксините на hse.ie/covid19vaccine.
Също така можете да разговаряте с вашите личен лекар, медицинска сестра, фармацевт
или ваксиниращ.
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