След Вашата “Комирнати”
ваксина срещу COVID-19
(Пфайзер/ БиоНТех)
Благодарим Ви, че защитавате себе си и другите като се ваксинирате. Сега, след като Ви е
поставена ваксината, Ви молим да прочетете внимателно този документ, за да знаете какво може
да очаквате да изпитате през следващите няколко дни и къде да получите повече информация.
Прочетете листовката с информация за ваксината срещу COVID-19, която Ви дадохме.
Също така Ви даваме писмен документ за Вашата ваксинация днес. Моля, запазете бланката за
вписване на ваксината на безопасно място.

Какво може да се случи в следващите няколко дни?
Някои хора, които са получили ваксината, която Вие получихте днес, ще:

• изпитат болезненост, подуване и/или зачервяване на ръката, където са били
инжектирани с ваксината
• се почувстват уморени
• имат главоболие
• имат мускулна болка
• имат болки в ставите
• им се гади
• имат треска (температура от 38 градуса по Целзий или по-висока).
Както при всички ваксини, можете да съобщите предполагаеми нежелани реакции на Органа за
регулиране на здравни продукти (ОРЗП).
За да съобщите за странични ефекти към ваксината срещу COVID-19, моля посетете
www.hpra.ie/report

Какво да направя ако имам треска или болки и болежки?
Ако имате треска или болки и болежки, можете да вземете парацетамол или ибупрофен, за да
Ви помогне. Обаче, ако температурата Ви продължава повече от 48 часа или ако все още се
безпокоите, моля, потърсете медицински съвет. Не вземайте ибупрофен, ако сте бременна.

Трябва ли да направя нещо, преди да получа втората доза от ваксината?
Когато получавате следващата и последна доза от ваксината, моля, информирайте екипа за
ваксинация, ако има някакви промени в медицинската Ви анамнеза.

Носете Вашия картон за вписване на ваксина, когато отивате да получите втората
доза.
Това ще бъде след 28 дни (четири седмици).

Добрата новина
Ако си сложите ваксина срещу COVID-19 това би трябвало да Ви предпази от сериозните
усложнения от COVID-19.
Ваксините научават имунната Ви система да Ви предпазва от болести. Много по-безопасно е
имунната Ви система да научи това чрез ваксинация, отколкото ако се разболеете от COVID-19.

Ние все още се учим
Необходими са 7 дни след получаване на втората доза, за да може тя да подейства.
Има малка вероятност все пак да се заразите с COVID-19 дори ако приемете ваксината.
Все още не знаем дали получаването на ваксината спира разпространението на вируса COVID-19
към други хора, така че трябва да продължите да спазвате съветите за обществено здраве:

• следвате насоките за социално дистанциране (да спазвате два метра разстояние от
другите, където е възможно)
• носете покритие за лице
• мийте ръцете си редовно.
Имате ли въпроси?
Ако не сте сигурни за нещо или имате въпроси относно ваксината срещу COVID-19, моля, попитайте
ни сега или посетете hse.ie/covid19vaccine или се обадете на HSELive на
1850 24 1850.
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