După vaccinul anti-COVID-19 de la Moderna
Vă mulțumim că vă protejați pe dvs. și pe ceilalți și că v-ați făcut vaccinul. Acum,
după ce v-ați făcut vaccinul, vă rugăm să citiți cu atenție acest document, astfel
încât să știți cum vă puteți aștepta să vă simțiți în următoarele zile și de unde să
obțineți mai multe informații.
Citiți și prospectul pe care vi l-am oferit cu informații despre vaccinul anti-COVID19. De asemenea, vă oferim o evidență a vaccinării dvs. de astăzi.
Vă rugăm să păstrați fișa de evidență în siguranță.
Ce s-ar putea întâmpla în următoarele zile?
• Unele persoane care și-au făcut vaccinul pe care l-ați făcut dvs. astăzi:
• vor prezenta sensibilitate, umflare, roșeață și/sau mâncărime la nivelul
brațului în care le-a fost administrată injecția cu vaccinul
• se vor simți obosite
• vor avea cefalee
• li se vor umfla ganglionii limfatici de sub brațul în care le-a fost administrată
injecția
• vor avea dureri musculare
• vor avea dureri articulare
• vor prezenta stări de greață
• vor avea febră sau vărsături (temperatură ridicată de 38 de grade Celsius
sau mai mare).
Ca în cazul tuturor vaccinurilor, puteți raporta reacțiile adverse suspectate
Autorității de Reglementare a Produselor din Domeniul Sănătății (HPRA). Pentru
a raporta reacțiile adverse la un vaccin anti-COVID-19, vă rugăm să accesați
www.hpra.ie/report
Ce se întâmplă dacă am dureri sau dureri intense?
Dacă aveți febră, dureri sau dureri intense, puteți lua paracetamol sau ibuprofen
pentru a vă ajuta. Cu toate acestea, dacă febra dvs. persistă mai mult de 48 de
ore sau dacă sunteți îngrijorat(ă), vă rugăm să solicitați sfatul medicului. Nu luați
ibuprofen dacă sunteți însărcinată.

Trebuie să fac ceva înainte de a face a doua doză de vaccin?
Când vi se administrează următoarea și ultima doză de vaccin, vă rugăm
să comunicați echipei de vaccinare dacă au existat modificări în istoricul
dvs. medical.
Luați cu dvs. fișa de vaccinare atunci când vi se administrează a doua doză
Acest lucru se va întâmpla peste 28 de zile (patru săptămâni).
Veștile bune
Administrarea unui vaccin anti-COVID-19 ar trebui să vă protejeze de
complicațiile grave asociate cu COVID-19.
Vaccinurile învață sistemul imunitar să vă protejeze de boli. Este mult mai
sigur pentru sistemul imunitar să învețe acest lucru prin vaccinare decât
prin contractarea COVID-19.
Încă mai învățăm
Pentru a avea efect, vaccinul are nevoie de 14 zile după administrarea
celei de-a doua doze.
Există o mică șansă să contractați în continuare COVID-19, chiar dacă vi
se administrează vaccinul. Nu știm încă dacă administrarea vaccinului vă
împiedică să răspândiți virusul la alte pesoane, așa că trebuie să urmați în
continuare recomandările de sănătate publică:
• respectați liniile directoare privind distanțarea socială (păstrați o
distanță de doi metri față de ceilalți, dacă este posibil)
• acoperiți-vă fața
• spălați-vă mâinile cu regularitate.
Aveți întrebări?
Dacă nu sunteți sigur(ă) de un lucru sau aveți întrebări cu privire la
vaccinul anti-COVID-19, vă rugăm să adresați întrebările astăzi persoanei
care v-a vaccinat.
Accesați www.hse.ie/covid19vaccine pentru mai multe informații despre
vaccinul anti-COVID-19.
Reacții adverse
Vă rugăm să raportați orice reacții adverse către HPRA la
www.hpra.ie/report
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