Po szczepieniu szczepionką Moderna przeciw
COVID-19
Dziękujemy za zaszczepienie się, a w efekcie chronienie siebie i innych. Po
szczepieniu, prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu, który wyjaśnia, czego
można spodziewać się w ciągu najbliższych kilku dni i gdzie uzyskać więcej informacji.
Prosimy zapoznać się również z otrzymaną ulotkę informacyjną dotyczącą szczepionki
przeciw COVID-19. Przekazujemy również dokument potwierdzający dzisiejsze
szczepienie.
Prosimy o przechowywanie karty szczepienia w bezpiecznym miejscu.
Co może się wydarzyć w ciągu najbliższych kilku dni?
U niektórych osoby otrzymujących tę szczepionkę mogą wystapić następujące objawy:
• tkliwość, obrzęk, zaczerwienienie lub swędzenie ramienia w miejscu
wstrzyknięcia szczepionki
• zmęczenie
• ból głowy
• obrzęk węzłów chłonnych pod pachą, w miejscu wstrzyknięcia
• ból w mięśniach
• ból stawów
• nudności lub wymioty
• gorączka (wysoka temperatura 38°C lub wyższa)
Podobnie jak w przypadku wszystkich szczepionek, podejrzewane skutki uboczne
można zgłaszać do Urzędu Regulacji Produktów Leczniczych (HPRA). Niepożądane
reakcje na szczepionkę przeciw COVID-19 można zgłosić pod adresem
www.hpra.ie/report.
Co zrobić jeśli mam gorączkę lub bóle?
Jeśli wystąpi gorączka lub bóle, można zażyć paracetamol lub ibuprofen. Jeśli jednak
gorączka utrzymuje się dłużej niż 48 godzin lub w przypadku innych obaw, należy
zasięgnąć porady lekarza. Jeśli jesteś w ciąży nie użuwaj ibuprofenu.

Czy mam coś zrobić, zanim otrzymam drugą dawkę szczepionki?
Podczas przyjmowania drugiej, to jest ostatniej dawki szczepionki, należy
poinformować zespół wykonujący szczepienie, czy w Twojej historii choroby
zaszły jakiekolwiek zmiany.
Idąc na przyjęcie drugiej dawki szczepionki należy zabrać ze sobą kartę szczepienia.
Będzie to za 28 dni (cztery tygodnie).
Dobre wiadomości
Otrzymanie szczepionki przeciw COVID-19 powinno Cię uchronić przed poważnymi
powikłaniami związanymi z COVID-19.
Szczepionki uczą układ odpornościowy, jak chronić Cię przed chorobą. Dla układu
odpornościowego znacznie bezpieczniej jest nauczenie się, jak chronić się poprzez
szczepienia, niż zarażenie się COVID-19.
Ciągle się uczymy
Po podaniu drugiej dawki potrzeba 14 dni na zadziałanie szczepionki.
Istnieje niewielka szansa zachorowania na COVID-19, nawet jeśli się jest
zaszczepionym. Nie wiemy jeszcze, czy podanie szczepionki powstrzyma
przenoszenie się wirusa na inne osoby, więc należy nadal przestrzegać zaleceń
dotyczących zdrowia publicznego:
• przestrzegać wytycznych dotyczących dystansu społecznego
(w miarę możliwości utrzymywać odległość dwa metry od innych osób)
• zakrywać twarz
• regularnie myć ręce
Dodatkowe pytania?
Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące szczepionki przeciw
COVID-19, należy już dziś zapytać o wszystko osobę wykonującą szczepienie.
Więcej informacji na temat szczepionki przeciw COVID-19 można znaleźć pod adresem
www.hse.ie/covid19vaccine .
Skutki uboczne
Prosimy o zgłaszanie wszelkich skutków ubocznych do Urzędu Regulacji
Produktów Leczniczych (HPRA) pod adresem www.hpra.ie/report
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