Po jūsų COVID-19 Moderna vakcinos
Dėkojame, kad apsaugojote save ir kitus vakcinuodamiesi . Dabar, kai gavote
vakcinavotės , prašome atidžiai perskaityti šį dokumentą, kad žinotumėte, kaip
tikėtina jausitės per artimiausias kelias dienas ir kur gauti išsamesnės
informacijos.
Perskaitykite COVID-19 vakcinos informacinį lapelį, kurį jums pateikėme apie
vakciną. Mes taip pat suteikiame jums įrašą apie jūsų šiandienos vakciną.
Prašome saugoti šią įrašų kortelę.
Kas gali nutikti per artimiausias kelias dienas?
Kai kurie žmonės, kurie vakcinavosi šiandien:
• jaus jautrumą, patinimą, paraudimą ar niežėjimą toje rankoje,
kurioje buvo sušvirkšta vakcina
• jaus nuovargį
• jaus galvos skausmą
• gali matyti patinusius limfmazgius po ranka, kur buvo atlikta injekciją
• jaus raumenų skausmą
• jaus sąnarių skausmą
• jaus pykinimą ar vems
• jaus karščiavimą (aukšta temperatūra - 38 laipsnių Celsijaus ar aukštesnė)
Kaip ir su visomis vakcinomis, galite pranešti apie įtariamą šalutinį poveikį
sveikatos priežiūros produktų reglamentavimo institucijai (HPRA). Norėdami
pranešti apie šalutinį poveikį COVID-19 vakcinai, apsilankykite
www.hpra.ie/report
Ką daryti, jei turiu karščiuoju ar jaučiu skausmą?
Jei karščiuojate ar jaučiate skausmą, galite išgerti paracetamolį arba ibuprofeną.
Tačiau, jei jūsų karščiavimas trunka ilgiau nei 48 valandas arba jei vis dar esate
susirūpinęs, kreipkitės į gydytoją. Nevartokite ibuprofeno, jei esate nėščia.

Ar man reikia ką nors padaryti prieš gaunant antrąją vakcinos dozę? Jeigu
jums buvo paskirta kita ir galutinė vakcinos dozė, pasakykite skiepijimo
grupei, jei jūsų ligos istorija pasikeitė.
Atneškite savo skiepijimo registracijos kortelę su savimi, kai ketinate gauti antrąją
dozę
Tai bus po 28 dienų (keturių savaičių).
Geros naujienos
COVID-19 vakcinos gavimas turėtų apsaugoti jus nuo sunkių COVID-19
komplikacijų.
Vakcinos moko imuninę sistemą, kaip apsisaugoti nuo ligų. Jūsų imuninei sistemai
yra daug saugiau išmokti, kaip apsaugoti jus per vakciną, nei susirgti COVID-19.
Mes vis dar mokomės
Užtrunka 14 dienų po antrosios dozės gavimo, kad ji imtų veikti .
Yra nedidelė tikimybė, kad vis tiek galite susirgti COVID-19, net jei vakcinavotės
. Mes dar nežinome, ar vakcina sustabdo viruso perdavimą kitiems, todėl jūs
turite ir toliau laikytis Visuomenės sveikatos patarimų:
• vadovautis socialaus atstumo taisyklėmis
(jei įmanoma, laikykitės dviejų metrų atstumo nuo kitų)
• dėvėkite veido kaukę
• nuolatos plaukite rankas
Turite klausimų?
Jei dėl ko nors nesate tikri arba turite kokių nors klausimų apie COVID-19 vakciną,
prašome kreiptis pas vakcinatorių .
Aplankykite www.hse.ie/covid19vaccine daugiau informacijos apie COVID-19
vakciną.
Šalutinis poveikis
Prašome pranešti apie bet kokį šalutinį poveikį HPRA www.hpra.ie/report
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