
Działania niepożądane szczepionki 
Wszystkie szczepienia mogą spowodować wystąpienie 
działań niepożądanych. Podobnie jest ze szczepionką 
przeciwko koronawirusowi. Po przyjęciu szczepienia orga-
nizm wypracowuje odporność przeciwko wirusowi. W trakcie 
tego procesu mogą wystąpić objawy podobne do choroby 
wywołanej infekcją koronawirusem. Objawy te nazywane są 
działaniami niepożądanymi.  

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?
Działania niepożądane mogą dać objawy w postaci bólu 
głowy, zmęczenia, gorączki, bólu mięśni i stawów. U  
niektórych może także wystąpić ból w obrębie nakłucia. 
Działania niepożądane najczęściej trwają około 1-2 dni.  

U kogo mogą wystąpić działania niepożądane? 
Niemal u połowy osób, które przyjmą szczepionkę mogą 
wystąpić wspomniane działania niepożądane o różnym 
stopniu natężenia, większość osób ma bardzo łagodne 
objawy. Jeżeli u danego pacjenta wystąpią silne objawy mus 
ion skontaktować się z lekarzem ogólnym lub pogotowiem. 

Szczegółowe informacje na temat szczepień we  
Fredrikstad znajdują się na stronie internetowej:  
www.fredrikstad.kommune.no/vaksine

Zadzwoń na numer 69 38 11 08 (dalej 3 na klawiaturze)  
jeżeli nasz pytania lub potrzebujesz pomocy.

We Fredrikstad możesz zapisać się w kolejce do  
szczepienia na stronie   
www.fredrikstad.kommune.no/vaksine. 

Potrzeby będzie ci numer identyfikacji bankowej, BankID,  
w celach identyfikacyjnych. Kiedy nadejdzie twoja kolej  
otrzymasz wezwanie.

Zadzwoń na numer 69 38 11 08 (dalej 3 na klawiaturze)  
jeżeli nasz pytania lub potrzebujesz pomocy. 

Szczegółowe informacje na temat szczepień we  
Fredrikstad znajdują się na stronie internetowej: 
www.fredrikstad.kommune.no/vaksine

Szczepienie przeciwko  
koronawirusowi 1-2-3
Im większa liczba osób się szczepi tym będziemy 
mogli ponownie otworzyć społeczeństwo 

POLSK



ABC szczepionki na koronawirusa 

O szczepieniu na koronawirusa

Krótkie informacje od Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego na temat szczepionki na wywoływaną 
koronawirusem chorobę COVID-19 

Jak wygląda proces szczepienia?

Jak skuteczna jest szczepionka?

Ofertę szczepienia otrzymają wszyscy, 
którym zaleca się przyjęcie szczepionki.

Szczepionka jest bezpłatna.

Szczepionka chroni przed zachorowaniem 
na COVID-19.

Szczepionkę podaje się w postaci zastrzyku 
w ramię.

Niektóre szczepionki należy podać 
dwukrotnie, w odstępie kilku tygodni.

Poinformuj, jeśli jesteś w ciąży, masz 
alergię, przyjmujesz leki, jesteś chory lub 
przeszedłeś COVID-19.

Większość osób uzyskuje odporność na 
COVID-19 po 1-2 tygodniach od przyjęcia 
ostatniej dawki szczepionki.

Osoby, które otrzymały szczepionkę, 
powinny w dalszym ciągu przestrzegać 
zaleceń przeciwepidemicznych.
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Szczepionka uczy organizm rozpoznawania 
koronawirusa i chronienia się przed nim.

Składniki szczepionki szybko znikają z 
organizmu.

Organizm pamięta jednak, jak bronić się 
przed wirusem.

Skontaktuj się z lekarzem lub innym 
pracownikiem służby zdrowia, jeżeli 
zaobserwujesz nietypowe, silne lub 
długotrwałe objawy po zaszczepieniu.

Więcej szczegółowych informacji o szczepionce na koronawirusa znajdziesz na stronie internetowej 
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego: https://www.fhi.no/kvp  

Jak działa szczepionka?

Skutki uboczne

Nietypowe skutki uboczne

Szczepionka została przetestowana w 
dużych badaniach z udziałem wielu tysięcy 
osób. Możliwe skutki uboczne to:

• ból w miejscu ukłucia
• zmęczenie
• ból głowy
• bóle w ciele
• dreszcze i gorączka

Powyższe skutki uboczne są nieprzyjemne, 
ale ustępują po kilku dniach.

*

*Szczepionka nie zawiera składników wieprzowych ani innych składników pokarmów.


