Nadal możesz przekazać wirusa innym osobom.

1,5 m

Dezynfekuj ręce

Noś maskę

Utrzymuj dystans społeczny

Masz pytania?
www.stad.gent/vaccinatie
Vaccinatielijn Stad Gent
(Infolinia o szczepieniach
Miasta Gandawy)
09 210 10 44
Od poniedziałku do soboty,
od godz. 8 do godz. 19

EERSTELIJNSZONE
GENT

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19 ZNAJDZIESZ NA

LAATJEVACCINEREN.BE
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Kontynuuj przestrzeganie reżimu
sanitarnego

Co po szczepieniu?

Przez kilka dni po szczepieniu mogą
występować objawy niepożądane.
Jest to zupełnie normalne.
ZZ Z

Jesteś po szczepieniu
na koronawirusa.
Co musisz teraz
zrobić?
Udaj się do poczekalni
i odczekaj 15 minut.
W razie wystąpienia reakcji
alergicznej na szczepionkę,
będziemy mogli natychmiast
udzielić ci pomocy.
Po upłynięciu 15 minut
możesz iść do domu.
Zachowaj swoją kartę
szczepień. Zawiera ona
informacje o szczepionce.

Jeden czy dwa
zastrzyki?
Podczas umawiania się na
wizytę dowiedziałeś/aś się, czy
potrzebujesz 1 czy 2 dawek.
Jeśli dostałeś/aś
jednodawkową szczepionkę
nie musisz już nic więcej robić.
W przypadku dwudawkowej
szczepionki, podczas ustalania
pierwszej wizyty od razu
wyznaczono termin drugiej
wizyty.
Otrzymałeś/aś potwierdzenie
obu wizyt.

Czy odczuwasz ból, masz zaczerwienioną skórę, obrzęk na
ramieniu?
Czy masz powiększone węzły chłonne na szyi, pod pachami, ...?
Czy masz bóle głowy, bóle mięśni, gorączkę, bóle stawów (kolan,
palców, ...)?
Czy odczuwasz zmęczenie, mdłości?
Te objawy występują często. Po kilku dniach
dolegliwości znikną. Możesz zażyć paracetamol.

Jeżeli po powrocie do domu zaobserwujesz u siebie
reakcję alergiczną lub czerwoną wysypkę na całym
ciele, skontaktuj się ze swoim lekarzem rodzinnym.
Jeżeli objawy nie ustępują, bądź jeśli pojawiają się nowe
objawy, skontaktuj się ze swoim lekarzem rodzinnym.

JEŚLI WYSTARCZAJĄCO DUŻO MIESZKAŃCÓW
GANDAWY PODDA SIĘ SZCZEPIENIU, PRZEPISY
DOTYCZĄCE KORONAWIRUSA BĘDĄ MOGŁY
ZOSTAĆ ZŁAGODZONE.

