Vakcinos šalutinis poveikis

LITAUISK

Po visų skiepų gali pasireikšti šalutinis poveikis. Ne išimtis ir
vakcina nuo koronaviruso. Paskiepijus, organizmas gamina
apsaugą nuo viruso. Organizmui užsiimant tokia gynyba,
gali pasireikšti tokie simptomai, kokie paprastai pasireiškia
susirgus koronavirusu. Tai vadinama šalutiniu poveikiu.  

1-2-3 apie vakciną nuo
koronaviruso

Koks yra šalutinis poveikis?

Kuo daugiau žmonių pasiskiepys,
tuo greičiau gyvenimas grįš į senas vėžes

Šalutinis poveikis gali būti galvos skausmas, nuovargis,
karščiavimas, raumenų ir sąnarių skausmas. Kai kurie
žmonės jaučia skausmą dūrio vietoje. Šalutinis poveikis
paprastai jaučiamas tik 1-2 dienas.
Kam pasireiškia šalutinis poveikis?
Maždaug pusė pasiskiepijusių jaučia lengvesnį ar sunkesnį
šalutinį poveikį, daugumai žmonių pasireiškia labai lengvi
simptomai. Jei pasireiškia rimti simptomai, reikia kreiptis į
gydytoją arba kviesti greitąją pagalbą.

Fredrikstade galite užsiregistruoti į laukiančiųjų vakcinos eilę
www.fredrikstad.kommune.no/vaksine.

Daugiau informacijos apie skiepijimą Fredrikstade
rasite čia:
www.fredrikstad.kommune.no/vaksine
Jeigu turite klausimų, ar jums reikalinga pagalba,
skambinkite informacijos apie vakciną linija tel.
Nr. 69 38 11 08 (rinkite 3).

Tokiu atveju norint nustatyti tapatybę reikalingas BankID.
Gausite kvietimą, kai ateis jūsų eilė.
Jeigu turite klausimų, ar jums reikalinga pagalba,
skambinkite informacijos apie vakciną linija tel.
Nr. 69 38 11 08 (rinkite 3).
Daugiau informacijos apie skiepijimą Fredrikstade
galite rasti čia:
www.fredrikstad.kommune.no/vaksine
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Kaip veikia vakcina?
Vakcina išmoko organizmą atpažinti koronavirusą ir nuo jo apsiginti.

Apie skiepą nuo koronaviruso *

Vakcinos turinys iš organizmo greitai
pašalinimas.

Vakcina bus pasiūlyta visiems, kam ji yra
rekomenduojama.

Tačiau organizmas prisimena, kaip gali nuo
viruso apsiginti.

Vakcina yra nemokama.
Vakcina apsaugo nuo covid-19.

Šalutinis poveikis
Kaip vyksta skiepijimas?
Vakcina suleidžiama į žasto raumenį.
Kai kuriomis vakcinomis nuo koronaviruso
skiepijama 2 kartus su kelių savaičių
pertrauka.
Nepamirškite informuoti, jeigu esate
nėščia, esate alergiškas, vartojate vaistus,
sergate arba persirgote covid-19.

Vakcina buvo išbandyta, atliekant išsamius
tyrimus su daug tūkstančių žmonių.
Dažniausi šalutiniai poveikiai yra:
• skausmas dūrio vietoje
• nuovargis
• galvos skausmas
• kūno skausmai
• šaltkrėtis ir karščiavimas
Šie šalutiniai poveikiai yra nemalonūs,
tačiau po kelių dienų praeina.

Koks yra vakcinos efektas?
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Daugumai žmonių imunitetas susiformuoja,
praėjus 1 -2 savaitėms po pilnos vakcinacijos.
Net ir pasiskiepiję asmenys turi laikytis
bendrųjų infekcijos prevencijos taisyklių.

* Vakcinos sudėtyje nėra kiaulių sudedamųjų dalių ar kitų maisto elementų.

Neįprastas šalutinis poveikis
Kreipkitės į gydytoją arba kitą sveikatos
specialistą, jeigu jums po skiepijimo
pasireiškė neįprasti, stiprūs arba ilgalaikiai
simptomai.

Jeigu norite sužinoti daugiau informacijos apie vakciną nuo koronaviruso, ją galite rasti
Visuomenės sveikatos instituto interneto svetainėje: https://www.fhi.no/kvp

