A Moderna Covid–19-oltóanyag beadása
után
Köszönjük, hogy az oltóanyag beadatása által megvédi Önmagát és másokat!
Most, hogy megkapta az oltást, kérjük olvassa el figyelmesen ezt a
dokumentumot, így megtudhatja, mire számíthat az elkövetkező néhány napban,
és honnan szerezhet további információkat!
Kérjük, olvassa el az Ön számára biztosított Covid–19-oltóanyagról szóló
tájékoztató nyomtatványt is. Egy, a beoltásának nyilvántartásba vételét igazoló
kártyát is átadunk ma Önnek.
Kérjük, őrizze meg az igazoló kártyát.
Mire számíthat a következő néhány napban?
Néhányan azok közül, akik ugyanazt az oltóanyagot kapták, mint ma Ön, az
alábbiakat tapasztalják majd:
• érzékenység, duzzanat, bőrpír és/vagy viszketés azon a
karjukon, amelybe az injekciót kapták
• fáradtság
• fejfájás
• duzzadt nyirokmirigyek a hónaljban az oltott kar alatt
• izomfájdalom
• ízületi fájdalom
• hányinger vagy hányás
• láz (38 ̊C-os, vagy annál magasabb testhőmérséklet).
Mint minden védőoltás esetén, a vélelmezett mellékhatásokat az Egészségügyi
Termékek Szabályozó Hatóságánál (Health Products Regulatory Authority –
HPRA) jelentheti. A mellékhatások bejelentéséhez látogasson el a
www.hpra.ie/report oldalra!
Mit tegyek, ha belázasodom, illetve fájdalmaim vannak?
Ha belázasodik vagy fájdalmai vannak, ezek csillapítására bevehet paracetamolt
vagy ibuprofent. Ha azonban a lázas állapot 48 óránál tovább fennáll, illetve ha
továbbra is aggódik, forduljon orvoshoz! Amennyiben várandós, ne vegyen be
ibuprofent!

Mit kell tennem, mielőtt megkapnám a második adag oltóanyagot? Mielőtt az
oltás második, végső dózisát megkapja, kérjük, tudassa az oltást beadó
személyzettel, ha kórtörténetében bármilyen változás történt!
Második oltási időpontjára, kérjük, hozza magával az oltási igazoló kártyáját!
Erre 28 nappal (négy héttel) az első oltás után kerül sor.
Jó hírek
A Covid–19-oltás megvédheti Önt a Covid–19-vírus súlyos szövődményeitől.
A védőoltások megtanítják az immunrendszerünket védekezni a betegségekkel
szemben. Sokkal biztonságosabb az immunrendszerünk számára, ha a
védekezést az oltásnak köszönhetően tanulja meg, nem pedig tényleges Covid–
19-fertőzés útján.
A tanulás folyamata még nem ért véget a számunkra
Az oltóanyag a második oltás után 14 nappal lép működésbe.
Az oltást követően is fennáll annak csekély lehetősége, hogy az oltott személy
megfertőződik a Covid–19-vírussal. Jelenleg nem tudjuk, hogy az oltott személy
megfertőzhet-e másokat vagy sem, ezért továbbra is mindenkinek be kell
tartania a közegészségügyi előírásokat:
• tartsa be a közösségi távolságtartási szabályokat
(ahol lehetséges, tartson két méter távolságot más személyektől),
• viseljen arcmaszkot,
• mosson rendszeresen kezet!
Kérdése van?
Ha bizonytalan valamiben, illetve kérdése van a Covid–19-oltóanyaggal
kapcsolatban, kérjük, forduljon még a mai napon az oltást beadó személyhez!
Látogasson el a www.hse.ie/covid19vaccine oldalra, ha további információkat
szeretne a Covid–19-oltóanyagról!
Mellékhatások
Kérjük, jelentse a tapasztalt mellékhatásokat a HPRA-nál, a
www.hpra.ie/report internetes oldalon!

Közzétette a HSE 2021. február 2-án.
Verziószám: 2.

