Po očkování vakcínou proti
COVID-19 Comirnaty
(Pfizer/BioNTech)
Děkujeme vám, že jste se nechali očkovat, protože tak chráníte sebe i další osoby. Nyní jste
obdrželi vakcínu a my vás prosíme, abyste si pečlivě prostudovali tento dokument, abyste
věděli, co můžete očekávat během následujících několika dnů a kam se případně obrátit o další
informace Pročtěte si také informační leták o vakcíně proti COVID-19, který jste od nás dostali.
Dále vám poskytneme kartu se záznamem o vašem dnešním očkování. Kartu se záznamem
o očkování si pečlivě uschovejte.
Co se může stát v následujících několika dnech?
U některých lidí, kteří dostanou vakcínu, se mohou projevit následující vedlejší účinky:
• citlivost, otok a/nebo zarudnutí v místě vpichu na paži,
• pocit únavy,
• bolest hlavy,
• bolest svalů,
• bolest kloubů,
• nevolnost,
• horečka (teplota 38 stupňů Celsia nebo vyšší).
Podobně jako u všech vakcín můžete hlásit podezření na vedlejší účinky regulačnímu orgánu pro
zdravotnické produkty HPRA (Health Products Regulatory Authority).
Chcete-li nahlásit vedlejší účinky na vakcínu proti COVID-19, navštivte stránky www.hpra.ie/
report.

Co když se u mne projeví horečka nebo bolesti?
Pokud se projeví horečka nebo bolesti, můžete užít paracetamol nebo ibuprofen. Pokud však
horečka trvá více než 48 hodin nebo pokud vás znepokojuje něco dalšího, vyhledejte lékařskou
pomoc. Neužívejte ibuprofen, jste-li těhotná.
Je třeba něco udělat před podáním druhé dávky vakcíny?
Když vám má být podána druhá a poslední dávka vakcíny, informujte očkovací tým, pokud došlo
k nějaké změně ve vaší anamnéze.
Až půjdete na druhou dávku vakcíny, vezměte si svou kartu se záznamem očkování.
Druhá dávka se podává 28 dnů po první (čtyři týdny).
Dobrá zpráva
Vakcína proti onemocnění COVID-19 by vás měla ochránit proti závažným komplikacím, jež může
COVID-19 způsobit.
Vakcíny naučí váš imunitní systém se před nemocí chránit. Pro imunitní systém je mnohem
bezpečnější se to naučit prostřednictvím očkování než přímo onemocněním COVID-19.
Stále se učíme
Ochranný účinek vakcíny by se měl plně rozvinout 7 dní po podání druhé dávky.
Existuje malé riziko, že se nakazíte onemocněním COVID-19, i poté, co jste očkováni.
Nevíme ještě, zda vakcína zabrání tomu, aby někdo šířil virus na ostatní, a proto je třeba i nadále
dodržovat rady z oblasti veřejného zdraví:
• dodržovat pravidla fyzického odstupu (dva metry od ostatních lidí, je-li to možné),
• nosit roušky,
• pravidelně si mýt ruce.
Máte nějaký dotaz?
Pokud si v něčem nejste jisti nebo máte otázku ohledně vakcíny proti COVID-19, zeptejte se nás
nyní nebo navštivte stránky hse.ie/covid19vaccine, případně volejte na linku HSELive na čísle
1850 24 1850.
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