STYCZEŃ 2022, BOKMÅL

Szczepienie przeciwko COVID-19
dla dzieci w wieku 5-11 lat
Krótka informacja z Instytutu Zdrowia Publicznego na temat szczepienia przeciwko chorobie
koronawirusowej COVID-19

Choroba koronawirusowa
•

Koronawirus jest bardzo rzadko niebezpieczny
dla dzieci.

•

Niektóre dzieci mogą jednakże odnieść
pożytek z przyjęcia szczepionki.

•

Przejście choroby koronawirusowej chroni co
najmniej tak samo dobrze jak szczepionka
przed ponowną chorobą.

O szczepieniu
•

Jeśli Ty i Twoi opiekunowie sobie tego
życzycie, możesz otrzymać 1 lub 2 dawki
szczepionki przeciwko COVID-19.

•

Przyjęcie szczepionki jest dobrowolne.

•

Szczepionkę podaje się poprzez zastrzyk w ramię.

•

Powiedz, jeśli boisz się zastrzyków, aby osoba
szczepiąca mogła wziąć to dodatkowo pod
uwagę.

•

Jeśli wybierzesz 2 dawki, odstęp pomiędzy
dawkami powinien wynosić 8-12 tygodni.

Jak dobrze działa szczepionka?
•

Młodzież jest dobrze chroniona przed
poważnym przebiegiem choroby
koronawirusowej po upływie 3 tygodni od
przyjęcia 1 dawki.

•

Możesz zostać zakażony i zakażać innych,
nawet jeśli przyjąłeś szczepionkę.

•

Nawet jeśli jesteś zaszczepiony, przestrzegaj
zasad ochrony przed zakażeniem.

Jak działa szczepionka?
•

Szczepionka uczy organizm rozpoznawania
koronawirusa i chronienia Cię przed chorobą.

•

Organizm pamięta, jak może obronić Cię przed
wirusem.

Zwykłe działania niepożądane
Po szczepieniu mogą wystąpić u Ciebie
pewne dolegliwości. Nazywamy je działaniami
niepożądanymi. Najczęściej spotykane są:
•
•
•
•
•

Ból w miejscu ukłucia
Zmęczenie
Ból głowy
Bóle w ciele
Dreszcze i gorączka

Zwykle przechodzą po kilku dniach.

Rzadkie działania niepożądane

Ściągnij
formularz
zgody tutaj

•

Poważne działania niepożądane występują
bardzo rzadko.

•

Rzadkie działania niepożądane, takie jak reakcje
alergiczne i zapalenie mięśnia sercowego można
leczyć w przypadku ich wystąpienia.

•

Uważnie monitorujemy, czy pojawiają się nowe,
wcześniej nieznane działania niepożądane.

•

Skontaktuj się z lekarzem, pielęgniarką lub
innym personelem medycznym, jeśli wystąpią
u Ciebie nietypowe, silne lub długotrwałe
objawy po szczepieniu.

Opiekunowie muszą zatwierdzić (wydać
zgodę na) szczepienie dzieci w wieku 5-11 lat.
Szczepienie jest bezpłatne. Wejdź na stronę
internetową swojej gminy, żeby dowiedzieć się,
jak możesz umówić się na wizytę.
Czytaj więcej na www.fhi.no/kvp

