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Informacje na temat tej ulotki 

 

Niniejsza ulotka zawiera informacje na temat szczepionki 

przeciwko COVID-19 (koronawirusowi). Zawiera ona 

następujące informacje: 

• czym jest COVID-19, 

• czym jest szczepionka przeciwko COVID-19, 

• kto powinien otrzymać szczepionkę, 

• dlaczego ważne jest, aby się zaszczepić, 

• kto nie powinien zostać zaszczepiony i u kogo warto 

opóźnić szczepienie, 

• bezpieczeństwo szczepionki i zdarzenia niepożądane, 

• gdzie można uzyskać więcej informacji. 

 

Prosimy uważnie zapoznać się z informacjami przedstawionymi 

w niniejszej ulotce. Na temat szczepionki można także 

porozmawiać z pracownikiem służby zdrowia, na przykład ze 

swoim lekarzem rodzinnym lub farmaceutą. 

 

Czym jest COVID-19? 

COVID-19 to choroba, która wpływa na płuca i drogi oddechowe, 

a czasami również na inne części ciała. Powoduje ją wirus zwany 



3 

koronawirusem. 

COVID-19 jest chorobą wysoce zaraźliwą. Wirus 

rozprzestrzenia się w powietrzu w postaci kropelek 

uwalnianych, gdy ktoś kaszle lub kicha. Można nim również 

zarazić się w wyniku kontaktu z powierzchniami, na których 

znajdują się takie kropelki, a następnie dotknięcia oczu, 

nosa lub ust. 

 

Typowe objawy COVID-19 to: 

• gorączka (wysoka temperatura wynosząca co najmniej 38 

stopni Celsjusza), 

• nowy kaszel – może to być dowolny rodzaj kaszlu, nie 

tylko suchy, 

• spłycenie oddechu lub trudności z oddychaniem, 

• utrata lub zmiana węchu lub smaku — nie czujesz 

żadnych zapachów lub smaków albo wydają Ci się inne 

niż zwykle. 

 

Możesz nie mieć wszystkich tych objawów lub możesz po prostu 

czuć się gorzej niż zwykle. Czas, po którego upływie występują 

objawy, może wynosić nawet 14 dni. Objawy mogą być podobne 

do objawów grypy lub przeziębienia. 

 

Jeśli masz objawy COVID-19, poddaj się samoizolacji (pozostań 

w swoim pokoju) i zadzwoń do swojego lekarza prowadzącego. 
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Może on dać Ci skierowanie na test na COVID-19. 

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat COVID-19, odwiedź 

stronę www.hse.ie/coronavirus lub zadzwoń do HSELive pod 

numer telefonu 1850 24 1850. 

 

Dla kogo COVID-19 stanowi największe zagrożenie? 

Większe ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 występuje w 

przypadku osób starszych, a także osób z pewnymi 

schorzeniami. 

 

Czym jest szczepionka przeciw COVID-19? 

Szczepionka jest substancją, która powinna poprawić 

odporność na daną chorobę (zapewnić ochronę). Szczepionka 

przeciw COVID-19 zapewni Ci ochronę przed COVID-19. 

Zaszczepienie ludzi powinno ograniczyć liczbę przypadków 

ciężkiego przebiegu COVID-19 lub zgonów w wyniku tej 

choroby. 

 

Szczepionki uczą układ odpornościowy, jak chronić Cię przed 

chorobą. Dla układu odpornościowego znacznie bezpieczniej 

jest, jeśli nauczy się, jak chronić Cię przed chorobą, poprzez 

szczepienie, niż w wyniku zarażenia się COVID-19. 

http://www.hse.ie/coronavirus
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Kto powinien otrzymać szczepionkę? 

Lista grup kwalifikujących się do szczepienia jest dostępna na 

stronie internetowej: www.gov.ie/covid19vaccine 

Choć podjęcie decyzji o zaszczepieniu się należy do Ciebie, 

HSE, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Ministerstwo 

Zdrowia zalecają, aby przyjąć szczepionkę od razu, gdy będzie 

taka możliwość. 

Szczepienia zaczną się, gdy tylko zapas szczepionek dotrze do 

Irlandii. 

Gdy przyjdzie na Ciebie kolej, poinformujemy Cię, jak się 

zaszczepić poprzez reklamy lub bezpośrednie zaproszenie. 

Ważne jest, aby do tego czasu nie kontaktować się z HSE w 

sprawie szczepienia. 

 

Przed przyjęciem szczepionki konieczne jest zapoznanie się z 

treścią niniejszej ulotki oraz z przygotowaną przez producenta 

ulotką zawierającą informacje dla pacjentów. Przygotowaną 

przez producenta ulotkę zawierającą informacje dla pacjentów 

można znaleźć na stronie: www.hse.ie/covid19vaccinePIL 

 

Na temat szczepionki można także wcześniej porozmawiać z 

pracownikiem służby zdrowia. Jeśli zdecydujesz się przyjąć 

szczepionkę, musisz wyrazić na to zgodę, co zostanie 

zarejestrowane. 

http://www.gov.ie/covid19vaccine
http://www.hse.ie/covid19vaccinePIL
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HSE oferuje tę szczepionkę bezpłatnie. 

 

Dlaczego tak ważne jest, aby zaszczepić się przeciwko 

COVID-19? 

Zaszczepienie się przeciwko COVID-19 powinno zmniejszyć 

ryzyko zachorowania na COVID-19 i ochronić Cię przed jej 

poważnymi powikłaniami. 

Oferując szczepienia, chcemy chronić ludzi i zmniejszyć liczbę 

przypadków zachorowań i zgonów związanych z koronawirusem. 

 

Czy nadal potrzebuję szczepionki, jeśli już miałem(-am) 

COVID-19? 

Tak. Nawet jeśli już chorowałeś(-aś) na COVID-19, możesz 

jeszcze raz zachorować na tę chorobę. 

Szczepionka zmniejszy ryzyko ponownego zachorowania na 

COVID-19. Nawet jeśli ponownie zachorujesz na COVID-19, 

szczepionka zmniejszy nasilenie objawów. 
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Aktualnie choruję na COVID-19. Czy 

powinienem/powinnam się zaszczepić? 

Nie. Musisz odłożyć szczepienie do momentu, gdy 

przestaniesz chorować na COVID-19. Odczekaj: 

• co najmniej cztery tygodnie od momentu zauważenia 

pierwszych objawów lub 

• cztery tygodnie od uzyskania dodatniego wyniku testu 

na COVID-19 
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Szczepienie 

Kim jest osoba szczepiąca? 

Osoba szczepiąca to osoba, która podaje Ci szczepionkę. 

Osoby te zostały przeszkolone przez HSE w zakresie 

podawania szczepionek przeciwko COVID-19. 

 

Czy szczepionka przeciwko COVID-19 może spowodować 

zachorowanie na tę chorobę? 

Nie. Szczepionka przeciwko COVID-19 nie może spowodować 

zachorowania na tę chorobę. Może się zdarzyć, że ktoś 

zachoruje na COVID-19 przed otrzymaniem szczepionki i nie 

będzie zdawał sobie sprawy z tego, że ma objawy, aż do chwili 

po zaszczepieniu. 

 

Jeśli masz jakiekolwiek objawy COVID-19, ważne jest, aby 

poddać się samoizolacji (pozostać w swoim pokoju) i załatwić 

sobie skierowanie na bezpłatny test w celu sprawdzenia, czy 

masz COVID-19. 

 

Jeśli masz gorączkę, która zaczęła się więcej niż dwa dni po 

otrzymaniu szczepionki lub trwa dłużej niż dwa dni, poddaj się 

samoizolacji i poproś swojego lekarza rodzinnego o skierowanie 

na test na COVID-19. 
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Czy powinienem/powinnam przyjąć szczepionkę przeciwko 

COVID-19, jeśli mam gorączkę? 

Nie. Jeśli masz gorączkę (temperaturę wynoszącą co najmniej 

38 stopni Celsjusza), odłóż szczepienie do czasu, gdy poczujesz 

się lepiej. 

 

Czy bezpieczne jest przyjmowanie szczepionki, gdy jest się 

w ciąży lub karmi się piersią? 

Szczepionka przeciw COVID-19 firmy Janssen nie jest zalecana 

dla kobiet w ciąży. Takim osobom zaproponowana zostanie inna 

szczepionka. Na temat możliwości przyjęcia innej szczepionki 

przeciwko COVID-19 porozmawiaj z położną lub lekarzem 

pierwszego kontaktu. 

 

Możesz zaszczepić się przeciwko COVID-19 szczepionką firmy 

Janssen, jeśli karmisz piersią. 

 

Jaka szczepionka jest oferowana? 

Szczepionka, którą oferujemy, nazywa się COVID-19 Vaccine 

Janssen. Szczepionka jest produkowana przez firmę Janssen. 

 

Ta szczepionka wektorowa zawiera nieszkodliwą wersję 

innego wirusa (wektora). W ten sposób organizm uczy się, 

jak wytwarzać białko, które wywoła reakcję 

immunologiczną. 
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Następnie organizm wytwarza przeciwciała, które pomogą Ci 

zwalczać infekcję, jeśli w przyszłości zarazisz się 

koronawirusem. 

 

Czy szczepionka jest bezpieczna? 

HSE używa szczepionek tylko wtedy, gdy spełniają wymagane 

normy bezpieczeństwa i skuteczności. 

 

Choć prace nad szczepionkami przeciwko COVID-19 

przebiegały znacznie szybciej niż zazwyczaj, oferowana 

szczepionka przeszła wszystkie standardowe etapy 

opracowywania i zatwierdzania bezpiecznej i skutecznej 

szczepionki. 

 

Aby uzyskać zatwierdzenie do użytku, szczepionka przeciwko 

COVID-19 przeszła wszystkie badania kliniczne i kontrole 

bezpieczeństwa, którym poddawane są wszystkie inne 

licencjonowane leki, zgodnie z międzynarodowymi standardami 

bezpieczeństwa. 
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Szczepionka, którą oferujemy, nazywa się COVID-19 Vaccine 

Janssen. 

Szczepionka: została przetestowana na tysiącach 

osób w ramach badań klinicznych; 

spełnia rygorystyczne standardy bezpieczeństwa, 

jakości i skuteczności i została zatwierdzona przez 

organy regulacyjne oraz otrzymała od nich 

zezwolenie. W Irlandii organem regulacyjnym jest 

Europejska Agencja Leków (EMA). Więcej informacji 

można znaleźć pod adresem www.ema.europa.eu. 

 

Jak podawana jest szczepionka przeciwko COVID-19? 

Szczepionka przeciwko COVID-19 jest podawana w formie 

wstrzyknięcia w górną część ramienia. Trwa to tylko kilka minut. 

 

Ile dawek szczepionki przeciwko COVID-19 będę 

potrzebować? 

Aby uzyskać długotrwałą ochronę, będziesz potrzebować jednej 

dawki szczepionki przeciwko COVID-19. 

 

  

http://www.ema.europa.eu/
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Jakie są działania niepożądane szczepienia? 

Tak jak wszystkie leki, szczepionki mogą powodować 

działania niepożądane. Większość z nich to łagodne lub 

umiarkowanie nasilone objawy, które trwają krótko i nie 

występują u każdego. 

U więcej niż jednej na 10 osób mogą wystąpić: 

• uczucie zmęczenia 

• ból ramienia w miejscu podania 

• ból głowy 

• ból mięśni 

• nudności 

Więcej niż jedna na 100 osób może mieć zaczerwienienie lub 

opuchliznę w miejscu podania, ból stawów, kaszel lub 

gorączkę (temperaturę wynoszącą 38 stopni Celsjusza lub 

wyższą). 

 

U więcej niż jednej na 1000 osób mogą wystąpić ból pleców, 

brak energii, osłabienie mięśni, ból kończyn, ból gardła, 

wysypka, kichanie, pocenie się lub dreszcze. 

 

Więcej niż 1 na 10 000 osób może mieć czerwoną, swędzącą 

wysypkę. 
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Poważne działania niepożądane, takie jak silna reakcja 

alergiczna, są niezwykle rzadkie i występują u około 1 na 

100 000 osób. Osoba szczepiąca jest przeszkolona w zakresie 

udzielania pomocy w przypadku bardzo silnych reakcji 

alergicznych. 

 

Bardzo rzadko, tj. u jednej osoby na 300 000, mogą wystąpić 

bardzo nietypowe zakrzepy krwi oraz małopłytkowość. 1 na 10 

z tych osób może umrzeć. Ryzyko tego bardzo rzadkiego 

powikłania jest wyższe u młodych osób, zwłaszcza u kobiet. 

 

W kwestii zagrożeń i korzyści związanych z otrzymaniem 

szczepionki można skonsultować się z lekarzem lub osobą 

szczepiącą. 

 

Nasza szczepionka przeciwko COVID-19 przeszła te same 

badania kliniczne i kontrole bezpieczeństwa, co wszystkie inne 

licencjonowane szczepionki, jednak ponieważ jest nowa, 

wiedza na temat jej długoterminowych działań niepożądanych 

jest ograniczona. 

 

Wraz z postępem szczepień w Irlandii i na całym świecie rośnie 

ilość dostępnych informacji na temat działań niepożądanych tej 

szczepionki. Inspekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (HSE) 

będzie regularnie aktualizowała te informacje na swojej stronie 

internetowej, a jeśli to konieczne, będzie również aktualizowała 
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ulotki informacyjne przekazywane osobom zaszczepionym. 

 

Gorączka po szczepieniu 

Wystąpienie gorączki po szczepieniu jest dość częstym 

zjawiskiem. Zazwyczaj objaw ten pojawia się w ciągu dwóch 

dni (48 godzin) od przyjęcia szczepionki i ustępuje w ciągu 

dwóch dni. 

 

W razie złego samopoczucia weź paracetamol lub ibuprofen, 

stosując się do informacji podanych na opakowaniu lub w ulotce. 

W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza. 

 

Objawy bardzo rzadko występującej zakrzepicy 

Mimo że ryzyko wystąpienia zakrzepicy z niską liczbą 

płytek krwi jest znikome, warto wiedzieć, na jakie objawy 

zwracać uwagę. 

 

Zgłoś się po natychmiastową pomoc medyczną, jeśli po przyjęciu 

szczepionki firmy Janssen przeciwko COVID-19 zauważysz u 

siebie którykolwiek z następujących objawów: 

  



15 

• duszność, 

• ból w klatce piersiowej lub ból brzucha, 

• obrzęk lub uczucie zimna w nodze, 

• ostry lub nasilający się ból głowy, niewyraźne widzenie, 

splątanie lub napady drgawkowe 

• uporczywe krwawienie podskórne, mimo że nie doszło 

wcześniej do urazu w miejscu krwawienia, 

• liczne małe siniaki, czerwonawe lub fioletowawe kropki 

bądź pęcherzyki krwi pod skórą. 

 

Bardzo rzadko występująca zakrzepica z niską liczbą płytek krwi 

była zazwyczaj zgłaszana w ciągu 14 dni od przyjęcia 

szczepionki firmy Janssen przeciwko COVID-19. Przez kilka 

tygodni po przyjęciu szczepionki zwróć uwagę, czy nie występują 

u Ciebie następujące objawy: 

 

Czy niektórym osobom nie należy podawać szczepionki 

COVID-19? 

Tak. Nie należy przyjmować szczepionki COVID-19, jeśli:  

Wystąpiła u Ciebie silna reakcja alergiczna na 

dowolny ze składników szczepionki (w tym 

polisorbat 80). Lista składników znajduje się w 

przygotowanej przez producenta ulotce z 

informacjami dla pacjentów. 
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Jeśli wystąpiła u Ciebie natychmiastowa reakcja alergiczna na 

jakąkolwiek inną szczepionkę lub leczenie w formie preparatów 

do wstrzykiwania, porozmawiaj ze swoim lekarzem przed 

przyjęciem szczepionki przeciwko COVID-19. 

 

Większość ludzi może bezpiecznie przyjąć szczepionkę. Osoba 

szczepiąca z chęcią odpowie na wszelkie pytania, jakie mogą Ci 

się nasunąć podczas wizyty w celu zaszczepienia się. 

 

Otrzymasz również informacje na temat opieki po szczepieniu 

oraz kartę ewidencyjną szczepionki, na której będzie znajdować 

się nazwa oraz numer partii otrzymanej przez Ciebie 

szczepionki. 

 

Po jakim czasie szczepionka zaczyna działać? 

Szczepionka zaczyna działać po 14 dniach. 

Istnieje możliwość, że możesz zachorować na COVID-19, nawet 

jeśli jesteś już po szczepieniu. 

 

Czy szczepionka działa u każdej osoby? 

Na całym świecie szczepionki co roku ratują przynajmniej 2 do 

3 milionów ludzkich istnień i chronią o wiele więcej osób przed 

chorobami, których skutki odczuwa się przez całe życie. Miliony 

osób na całym świecie już otrzymały szczepionkę przeciwko 

COVID-19. 
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Istnieją mocne i wiarygodne dowody na to, że szczepionki 

przeciw COVID-19 znacznie zmniejszają ryzyko zachorowania 

na tę chorobę. Szczepionki mają wysoką skuteczność w 

zapobieganiu śmierci i ciężkiemu przebiegowi choroby 

COVID-19. 

 

Jeśli masz osłabiony układ odpornościowy, szczepienie 

nie wiąże się z żadnym dodatkowym ryzykiem, ale 

szczepionka może nie zadziałać tak skutecznie, jak u 

innych. 

 

Czy zaszczepienie się oznacza, że nie będę 

przenosić COVID-19 na innych? 

Nie wiemy jeszcze, czy podanie szczepionki powstrzyma 

przenoszenie się wirusa na inne osoby. Z tego względu 

należy nadal przestrzegać zaleceń z zakresu zdrowia 

publicznego dotyczących powstrzymywania 

rozprzestrzeniania się wirusa. 

 

W szczególności w dalszym ciągu musisz: 

• przestrzegać wytycznej dotyczącej dystansu społecznego 

(w miarę możliwości utrzymywać odległość dwóch 

metrów od innych osób) 

• nosić osłonę twarzy, 

• regularnie myć ręce. 
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Dziękujemy za to, że chronisz siebie i innych. 

 

Jak długo utrzymuje się odporność na wirusa od czasu 

szczepienia? 

Nie wiemy jeszcze, jak długo trwa odporność na wirusa. Trwają 

badania kliniczne, które mają na celu to ustalić. 

 

Więcej informacji 

Więcej informacji zawiera przygotowana przez producenta ulotka 

z informacjami dla pacjentów. Zostanie ona wydrukowana dla 

Ciebie w dniu szczepienia. Ulotkę możesz też znaleźć na stronie 

www.hse.ie/covid19vaccinePIL 

 

Na temat szczepionki można także porozmawiać z 

pracownikiem służby zdrowia, na przykład ze swoim lekarzem 

rodzinnym, farmaceutą lub zespołem medycznym. 

 

Możesz też odwiedzić stronę internetową HSE 

www.hse.ie/covid19vaccine lub zadzwonić do HSELive pod 

numer telefonu 1850 24 1850. 

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat szczepionki przeciwko 

COVID-19, w tym materiały w innych formatach i wsparcie 

tłumaczeniowe, odwiedź stronę 

www.hse.ie/covid19vaccinematerials 

http://www.hse.ie/covid19vaccinePIL
http://www.hse.ie/covid19vaccine
http://www.hse.ie/covid19vaccinematerials
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W jaki sposób mogę zgłaszać działania niepożądane? 

Tak jak w przypadku wszystkich szczepionek, 

podejrzewane działania niepożądane należy zgłaszać do 

organu Health Products Regulatory Authority (HPRA). 

 

HPRA to organ regulacyjny w Irlandii zajmujący się lekami, 

wyrobami medycznymi i innymi wyrobami związanymi ze 

zdrowiem. HPRA zajmuje się monitorowaniem bezpieczeństwa 

leków. W ramach tej funkcji organ ten obsługuje system, za 

pomocą którego pracownicy służby zdrowia lub obywatele 

mogą zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane 

(skutki uboczne) związane z lekami lub szczepionkami, które 

wystąpiły w Irlandii. 

 

HPRA zaleca zgłaszanie wszelkich podejrzeń wystąpienia 

działań niepożądanych (skutków ubocznych) związanych ze 

szczepionkami przeciwko COVID-19, aby wspierać ciągłe 

monitorowanie ich bezpieczeństwa i skuteczności. Aby zgłosić 

podejrzenie wystąpienia działania niepożądanego szczepionki 

przeciwko COVID-19, odwiedź stronę www.hpra.ie/report 

 

Możesz też poprosić swojego lekarza lub członka rodziny, aby 

dokonał zgłoszenia w Twoim imieniu. Należy podać możliwie 

jak najwięcej informacji, a tam, gdzie to możliwe, dołączyć 

numer partii szczepionki. HPRA nie może udzielać porad 

http://www.hpra.ie/report
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klinicznych w indywidualnych przypadkach. Obywatele powinni 

skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia (lekarzem lub 

farmaceutą), jeśli mają jakiekolwiek wątpliwości natury 

medycznej. 

 

Twoje dane osobowe 

Aby bezpiecznie podawać szczepionkę i rejestrować wszystkie 

niezbędne informacje w celu monitorowania szczepionki i 

zarządzania nią, HSE będzie przetwarzać Twoje dane 

osobowe. Wszystkie dane przetwarzane przez HSE będą 

zgodne z ogólnymi uregulowaniami prawnymi, a w 

szczególności z rozporządzeniem RODO, które weszło w życie 

w 2018 roku. 

 

Przetwarzanie Twoich danych będzie odbywało się w sposób 

sprawiedliwy i zgodny z prawem. Dane będą przetwarzane w 

celu zarządzania szczepionkami. Stosowana jest zasada 

minimalizacji danych. Oznacza to, że rejestruje się wyłącznie 

te dane, które są niezbędne do zidentyfikowania Ciebie, 

zarezerwowania Twojej wizyty, zarejestrowania Twojego 

szczepienia i monitorowania jego działania. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem RODO masz poniższe prawa  

w odniesieniu do Twoich danych osobowych, które 

przetwarzamy. 
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• Możesz żądać informacji oraz dostępu do swoich danych 

osobowych (składając tak zwany „wniosek o 

udostępnienie danych osoby, której dane dotyczą”). W 

ten sposób możesz uzyskać kopię Twoich danych 

osobowych, które przechowujemy, i sprawdzić, czy 

przetwarzamy je zgodnie z prawem. 

• Możesz żądać wprowadzenia zmian w Twoich danych 

osobowych, które przechowujemy. Dzięki temu możesz 

poprawić wszelkie niekompletne lub niedokładne 

informacje, które mamy na Twój temat. 

• Możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych. 

Dzięki temu możesz poprosić nas o usunięcie danych 

osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu do 

dalszego ich przetwarzania. Masz również prawo do 

żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 

korzystając z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania 

Twoich danych osobowych. 

• Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych 

osobowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie 

www.hse.ie/eng/gdpr

http://www.hse.ie/eng/gdpr


22 

Po szczepieniu preparatem firmy Janssen 

przeciwko COVID-19 

 

Dziękujemy za to, że chronisz siebie i innych, szczepiąc się. 

Po szczepieniu prosimy Cię o uważne zapoznanie się z 

treścią niniejszego dokumentu, który wyjaśnia, jak możesz 

się czuć w ciągu kolejnych kilku dni oraz gdzie możesz 

uzyskać więcej informacji. 

 

Należy zapoznać się również z przekazanymi przez nas 

informacjami dla pacjenta na temat szczepionki przeciwko 

COVID-19. 

 

Przekazujemy Ci również kartę szczepienia. 

Przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. 
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Co może zdarzyć się w ciągu najbliższych kilku dni? 

U niektórych osób, które otrzymały tę samą szczepionkę, co Ty, 

mogą wystąpić następujące objawy: 

• obrzęk, zaczerwienienie i/lub ból ramienia w miejscu 

wstrzyknięcia szczepionki, 

• uczucie zmęczenia, 

• ból głowy, 

• kaszel, 

• ból mięśni, 

• ból stawów, 

• nudności, 

• gorączka (wysoka temperatura wynosząca co najmniej 38 

stopni Celsjusza). 

 

Bardzo rzadko zgłaszano przypadki wystąpienia nietypowej 

zakrzepicy z niską liczbą płytek krwi w pierwszych tygodniach po 

przyjęciu szczepionki. Płytki krwi biorą udział w krzepnięciu krwi. 
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Należy zgłosić się po natychmiastową pomoc medyczną i 

poinformować o niedawnym przyjęciu szczepionki, jeśli wystąpi 

któryś z następujących objawów: 

• duszność, 

• ból w klatce piersiowej lub ból brzucha, 

• obrzęk lub uczucie zimna w nodze, 

• silny lub nasilający się ból głowy (zwłaszcza 3 lub więcej 

dni po przyjęciu szczepionki), 

• niewyraźne widzenie, splątanie lub napady drgawkowe 

• uporczywe krwawienie podskórne, mimo że nie doszło 

wcześniej do urazu w miejscu krwawienia, 

• liczne małe siniaki, czerwonawe lub fioletowawe kropki 

bądź pęcherzyki krwi pod skórą. 

 

Tak jak w przypadku wszystkich szczepionek, podejrzewane 

działania niepożądane należy zgłaszać do organu Health 

Products Regulatory Authority (HPRA). 

 

Aby zgłosić działanie niepożądane szczepionki COVID-19, 

odwiedź stronę www.hpra.ie/report 

 

Co zrobić, jeśli będę mieć gorączkę lub bóle? 

Jeśli wystąpi u Ciebie gorączka lub ból, możesz zażyć 

paracetamol lub ibuprofen. Jeśli jednak gorączka utrzymuje się 

http://www.hpra.ie/report
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dłużej niż 48 godzin lub w przypadku innych obaw, należy 

zasięgnąć porady lekarza. 

 

Dobre wieści 

Zaszczepienie się przeciwko COVID-19 powinno ochronić Cię 

przed poważnymi powikłaniami COVID-19. 

Szczepionki uczą układ odpornościowy, jak chronić Cię przed 

chorobą. Dla układu odpornościowego znacznie bezpieczniej 

jest, jeśli nauczy Cię tego poprzez szczepienie, niż w wyniku 

zarażenia się COVID-19. 

 

Ciągle się uczymy 

Szczepionka zaczyna działać po upływie 14 dni od 

zaszczepienia. 

Istnieje możliwość, że możesz zachorować na COVID-19, 

nawet jeśli jesteś już po szczepieniu. 

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 

dwóch metrów od innych osób) 

• nosić osłonę twarzy, 

• regularnie myć ręce. 
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Masz pytanie? 

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące 

szczepionki przeciwko COVID- 19, porozmawiaj z osobą, 

która będzie Cię dziś szczepiła. 

Odwiedź stronę internetową www.hse.ie/covid19vaccine, 

aby uzyskać więcej informacji na temat szczepionki przeciwko 

COVID-19. 

 

Skutki uboczne 

Wszelkie skutki uboczne należy zgłaszać do HPRA na stronie 

internetowej www.hpra.ie/report 
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