Ako ďalej po očkovaní proti
ochoreniu COVID-19 vakcínou
Comirnaty (Pfizer/BioNTech)
Ďakujeme, že ste za dali zaočkovať. Chránite tým seba aj ostatných. Chceli by sme vás
požiadať, aby ste si teraz, po očkovaní, pozorne prečítali tento dokument. Dozviete sa v ňom,
ako sa môžete cítiť v nasledujúcich dňoch a kde nájdete viac informácií. Prosíme vás, aby ste
si zároveň prečítali aj informačný leták k vakcíne proti ochoreniu COVID-19, ktorý ste od nás
dostali.
Dostali ste od nás aj doklad o dnešnom očkovaní. Prosíme vás, aby ste si túto očkovaciu
kartu bezpečne uschovali.
Čo sa s vami môže diať v nasledujúcich dňoch?
U niektorých ľudí, ktorí boli očkovaní touto vakcínou - ako vy dnes - sa môže vyskytnúť
nasledovné:
• citlivosť, opuch a/alebo začervenanie v mieste vpichu na ramene,
• pocit únavy,
• bolesti hlavy,
• bolesti svalov,
• bolesti kĺbov,
• nevoľnosť,
• horúčka (teplota od 38 stupňov Celzia).
Tak ako aj v prípade iných očkovaní, môžete možné nežiadúce účinky nahlásiť Regulačnému
orgánu pre zdravotnícke výrobky (MHRA).
Nežiadúce účinky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 môžete nahlásiť na stránke
www.hpra.ie/report.

Čo robiť v prípade, že mám horúčku alebo bolesti?
Ak máte horúčku alebo bolesti, pomôcť si môžete tak, že užijete liek s účinnou látkou paracetamol
alebo ibuprofen. Ak horúčka pretrváva viac ako 48 hodín, alebo máte stále obavy, požiadajte
o radu lekára. Neužívajte liek s účinnou látkou ibuprofen, ak ste tehotná.
Potrebujem niečo urobiť, kým dostanem druhú dávku vakcíny?
Prosíme vás, aby ste pri očkovaní druhou a zároveň poslednou dávkou vakcíny upovedomili
očkovací tím o akýchkoľvek zmenách vo vašej lekárskej anamnéze.
Na očkovanie druhou dávkou vakcíny si so sebou prineste očkovaciu kartu.
Bude sa konať o 28 dní (štyri týždne).
Dobré správy
Vakcína proti ochoreniu COVID-19 by vás mala ochrániť pred vážnymi komplikáciami ochorenia
COVID-19.
Vďaka vakcínam sa váš imunitný systém učí, ako vás má ochrániť pred chorobami. Je pre
vás omnoho bezpečnejšie, ak sa to váš imunitný systém naučí vďaka očkovaniu, a nie vďaka
prekonaniu ochorenia COVID-19.
Stále sa učíme
Po zaočkovaní druhou dávkou vakcíny potrvá sedem dní, kým ňou budete chránený.

Aj po očkovaní stále existuje malá šanca, že ochorenie COVID-19 dostanete.
Zatiaľ nevieme, či vakcína dokáže zabezpečiť, aby ste vírus ďalej nešírili, takže musíte naďalej
dodržiavať opatrenia vydané orgánmi verejného zdravotníctva:
• dodržiavať pravidlá odstupu (ak sa dá, udržovať si odstup dva metre od ostatných),
• nosiť rúško,
• pravidelne si umývať ruky.
Máte otázku?
Ak si nie ste ohľadne niečoho istý, alebo máte otázky k vakcíne proti ochoreniu COVID-19,
opýtajte sa nás to teraz, navštívte stránku hse.ie/covid19vaccine alebo zavolajte HSELive na
číslo 1850 24 1850.
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