Po očkování vakcínou COVID-19 Vaccine
Moderna
Děkujeme vám, že svým očkováním chráníte sebe i ostatní.
Nyní, po očkování vakcínou COVID -19 Vaccine Moderna, vás žádáme, abyste si
pečlivě přečetli tento dokument. Dozvíte se v něm více o tom, jak se
následujících dnech můžete cítit, a také kde získáte další informace.
Pozorně si také pročtěte informační leták o vakcíně COVID-19, který jsme vám
při očkování poskytli. Rovněž od nás dnes dostanete záznam o vašem očkování.
Dobře si prosím tento doklad uschovejte.
Co očekávat v následujících dnech?
U některých osob se po vakcíně, kterou jste dnes byli očkováni, objeví:
• Citlivost, otok, zarudnutí a/nebo svědění paže, do které byla
vakcína podána.
• Pocit únavy.
• Bolest hlavy.
• Zduření lymfatických uzlin v podpaží na té straně, kde byla vakcína podána.
• Bolest svalů.
• Bolest kloubů.
• Nevolnost.
• Horečka (vysoká teplota 38 stupňů Celsia nebo vyšší).
Podezření na negativní účinky můžete, stejně jako u všech ostatních vakcín,
ohlásit úřadu Health Products Regulatory Authority (HPRA). Chcete-li ohlásit
nežádoucí účinky v souvislosti s vakcínou COVID-19, navštivte stránku
www.hpra.ie/report
Co když mám horečku nebo bolesti?
Pokud máte horečku nebo bolesti, můžete si vzít paracetamol či ibuprofen.
Pokud však vaše horečka trvá déle než 48 hodin, nebo máte-li stále pochybnosti,
vyhledejte lékařskou pomoc. Neužívejte ibuprofen, pokud jste těhotná.

Co je nutné provést před druhou dávkou vakcíny?
Před druhou (poslední) dávkou vakcíny, informujte očkovací tým, došlo-li
u vás ke změně zdravotního stavu.
Na očkování druhou dávkou vakcíny si s sebou vezměte očkovací kartu.
Očkování druhou dávkou se provádí 28 dnů (4 týdny) po podání první dávky.
Dobrá zpráva
Očkování vakcínou COVID-19 by vás mělo chránit před vážnými komplikacemi
způsobenými COVID-19.
Vakcíny váš imunitní systém učí, jak vás ochránit před nemocemi. Pro váš imunitní
systém je mnohem bezpečnější naučit se to očkováním než tím, že COVID-19
onemocníte.
Stále se učíme
Druhá dávka vakcíny je účinná po 14 dnech.
Je malá šance, že COVID-19 dostanete i přesto, že jste naočkováni. Zatím stále
nevíme, zda po podání vakcíny můžete šířit virus na druhé, proto musíte i
nadále následovat rady, týkající se veřejného zdraví:
• Dodržujte pokyny pro sociální odstup
(pokud možno udržujte vzdálenost dva metry od ostatních).
• Noste ochrannou obličejovou masku.
• Pravidelně si myjte ruce.
Máte dotazy?
Pokud si nejste čímkoli jisti, nebo máte-li nějaké dotazy, týkající se vakcínyCOVID19, zeptejte se svého očkovacího pracovníka ještě dnes.
Pro více informací o vakcíně COVID-19 navštivte stránku
www.hse.ie/covid19vaccine.
Nežádoucí účinky
Jakékoli nežádoucí účinky oznamte HPRA na stránkách
www.hpra.ie/report
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