A Comirnaty (Pfizer/ BioNTech)
COVID-19 vakcina beadása után
Köszönjük, hogy a vakcina beadatásával megvédi önmagát és másokat. Most, hogy megkapta a
vakcinát, megkérjük, hogy olvassa el ezt a dokumentumot, hogy tudja, hogy fogja érezni magát
az elkövetkező napokban és honnan szerezhet további információt. Olvassa el a COVID-19
vakcina információs füzetet is a vakcináról.
Ma a vakcina beadásáról is kap egy bizonyítványt. Kérjük, tartsa biztonságos helyen az oltási
bizonyítványt.
Mi történhet az elkövetkező napokban?
Egyesek, akik azt az oltást kapták, amit ma Ön megkapott, a következőket tapasztalták:
• az oltás helyén fájdalom, duzzanat és/vagy pirosság
• fáradtság
• fejfájás
• izomfájdalom
• ízületi fájdalom
• hányinger
• láz (magas hőmérséklet, 38 Celsius fok vagy magasabb)
Mint minden más védőoltás esetében, a gyanított mellékhatásokat jelentse a Heath Products
Regulatory Authority (HPRA) hatóságnak.
A COVID-19 vakcina mellékhatásainak a bejelentéséért menjen a www.hpra.ie/report oldalra

Mit tegyek, ha belázasodok és fájdalmaim vannak?
Ha belázasodik vagy fájdalmai vannak, vegyen be paracetamolt vagy ibuprofent. Azonban, ha
48 óránál tovább tart a láza, vagy ha aggódik, forduljon orvoshoz. Ne vegyen be iboprufent, ha
terhes.
Mire van szükségem a vakcina második dózisának a beadatása előtt?
A következő dózis beadásakor mondja el a csapatnak, ha változás volt a kórtörténetében.
A második dózishoz hozza el az oltási bizonyítványát.
Ez 28 nap (négy hét) múlva lesz.
Jó hír
A COVID-19 vakcina megvédi Önt a COVID-19 súlyos szövődményeitől.
A vakcinák megtanítják az immunrendszerét, hogy megvédje Önt a betegségektől. Sokkal
biztonságosabb, ha az immunrendszere ezt a vakcinával tanulja meg, mintha a COVID-19
betegséggel.
Folyamatosan tanulunk
A vakcina a második dózis beadását követő 7 nap elteltével kezd hatni.
Kis esély van arra, hogy ezután elkapja a COVID-19-et.
Még nem tudjuk, hogy vakcina megelőzi-e, hogy átadja a vírust másoknak, ezért továbbra is
követnie kell a közegészségügyi tanácsokat:
• Kövesse a társas távolságtartási útmutatást (tartson két méter távolságot másoktól, ha
lehetséges)
• Takarja el az arcát
• Rendszeresen mosson kezet.
Kérdése van?
Ha nem biztos valamiben, vagy kérdései vannak a COVID-19 vakcinával kapcsolatosan, kérdezze
meg most vagy lépjen a hse.ie/covid19vaccine oldalra vagy hívja a HSELive-ot a 1850 24 1850
számon.
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