Po vašom očkovaní proti COVIDu-19
vakcínou Moderna
Ďakujeme, že chránite seba a ostatných tým, že ste sa dali zaočkovať. Teraz, po
zaočkovaní, vás žiadame, aby pozorne si prečítať tento dokument, aby ste
vedeli, čo môžete očakávať v najbližších dňoch a kde získať ďalšie informácie.
Prečítajte si tiež informačný leták o vakcíne proti COVIDu-19, ktorý sme vám
poskytli. Dávame vám aj záznam o vašom dnešnom očkovaní.
Uchovajte, prosím, záznamovú kartu v bezpečí.
Čo sa môže diať v najbližších dňoch?
Po vakcíne, akú ste dnes dostali, môžu niektorí ľudia:
pociťovať citlivosť, opuch, sčervenanie a/alebo svrbenie v ramene, kde im bola
vakcína podaná
• cítiť sa unavený
• dostať bolesť hlavy
• opuchnuté lymfatické uzliny pod pažou, do ktorej dostali injekciu
• mať bolesti svalov
• mať bolesti kĺbov
• pociťovať nevoľnosť
• mať horúčku alebo vracať (teplota 38 a viac stupňov Celzia).
Tak ako pri všetkých očkovacích látkach, aj pri podozrení na vedľajšie účinky
môžete tieto hlásiť Úradu pre reguláciu zdravotných výrobkov - Health Products
Regulatory Authority (HPRA).
Na stránke www.hpra.ie/report môžete nahlásiť vedľajšie účinky vakcíny proti
COVIDu-19.
Čo ak mám horúčku alebo bolesti?
Ak máte horúčku alebo bolesti, môžete si pomôcť paracetamolom alebo
ibuprofénom. Ak však horúčka trvá viac ako 48 hodín, alebo máte stále obavy,
vyhľadajte lekársku pomoc. Neužívajte ibuprofén, ak ste tehotná.

Musím niečo urobiť pred druhou dávkou vakcíny?
Pri ďalšej a poslednej dávke očkovacej látky informujte očkovací tím, ak došlo k
zmenám vo vašej zdravotnej anamnéze.
Na očkovanie druhou dávkou si so sebou prineste záznamovú očkovaciu kartu
Bude to o 28 dní (štyri týždne).
Dobré správy
Vakcína COVID-19 by vás mala ochrániť pred vážnymi komplikáciami, ktoré
spôsobuje koronavírus COVID-19.
Vakcíny učia váš imunitný systém ako vás chrániť pred chorobami. Pre váš
imunitný systém je oveľa bezpečnejšie naučiť sa to očkovaním, než ochorením na
COVID-19.
Stále sa učíme
Po podaní druhej dávky trvá 14 dní, kým začne účinkovať.
Existuje malá šanca, že dostanete COVID-19, i keď ste zaočkovaný.
Zatiaľ nevieme, či po očkovaní nemôžete preniesť vírus na ďalších ľudí, takže
musíte naďalej dodržiavať rady v oblasti verejného zdravia:
• dodržiavajte pokyny ohľadom fyzického odstupu (podľa možnosti dodržujte
vzdialenosť dvoch metrov od ostatných)
• noste pokrývku tváre
• pravidelne si umývajte ruky.
Máte otázky?
Ak vám nie je niečo jasné, alebo máte otázky ohľadne vakcíny COVID-19, opýtajte
sa svojho očkujúceho pracovníka ešte dnes.
Ďalšie informácie o vakcíne COVID-19 nájdete na stránke
www.hse.ie/covid19vaccine.
Vedľajšie účinky
Akékoľvek vedľajšie účinky nahláste úradu HPRA na stránke
www.hpra.ie/report
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