Odpowiedzi na twoje pytania dotyczące
szczepień
Rozumiemy, że niektórzy ludzie mają obawy dotyczące
szczepionki Covid-19. W tym miejscu odpowiedzieliśmy na
niektóre z najczęściej zadawanych pytań w społeczności.
Więcej informacji można znaleźć pod adresem:
https://www.doncasterccg.nhs.uk/covid-19-vaccine/
1. Czy szczepionka jest bezpieczna?
Tak, szczepionki w Wielkiej Brytanii zostały rygorystycznie
przetestowane i spełniają surowe normy bezpieczeństwa,
jakości i skuteczności określone przez niezależną Agencję
Regulacji Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej (MHRA). Miliony
ludzi otrzymały szczepionkę przeciwko COVID-19, a doniesienia
o poważnych skutkach ubocznych, takich jak reakcje alergiczne,
były bardzo rzadkie. Nie zgłoszono żadnych długoterminowych
powikłań.
2. Czy muszę zapłacić za szczepionkę?
Nie, szczepionka jest bezpłatna i nie musisz być zarejestrowany
u lekarza rodzinnego, aby ją otrzymać.
3. Słyszałem teorie spiskowe na temat szczepionki i jestem
zaniepokojony
Teorie spiskowe dotyczące szczepionki, w tym pogłoski, że
szczepionka zawiera urządzenie śledzące lub że zmienia
DNA, są fałszywe. Szczepienia są dobrze znanym sposobem
zapobiegania chorobom. Szczepionka nie zawiera chipa
śledzącego i nie zmieni twojego DNA.
4. Czy szczepionka jest bezpieczna dla społeczności
BAME?
Tak, szczepionka jest bezpieczna dla wszystkich członków
społeczności BAME i jest szczególnie ważna, ponieważ wiemy,
że osoby ze społeczności BAME są bardziej podatne na choroby
wywołane przez Covid-19.
5. Dlaczego powinienem otrzymać szczepionkę?
Szczepienie chroni nie tylko ciebie, ale także twoją rodzinę
i społeczność wokół ciebie oraz odegra kluczową rolę w
przywróceniu normalnego życia, czego wszyscy pragniemy.
Będziesz potrzebował dwóch dawek szczepionki, aby uzyskać
jak najlepszą długoterminową ochronę przed wirusem, chociaż
będziesz już mieć znaczący poziom ochrony po otrzymaniu
pierwszej dawki. Jednak ważne jest, abyś nadal przestrzegał
krajowych ograniczeń i wskazówek dotyczących dystansu
społecznego.

6. Czy szczepionki będą skuteczne, jeśli chodzi o nowe
szczepy koronawirusa?
Obecnie nie ma żadnych dowodów na to, że nowe szczepy są
odporne na szczepionki, które mamy, nadal więc szczepimy ludzi
w normalny sposób.
7. Słyszałem, że szczepionka wpływa na płodność – czy to
prawda?
Nie ma dowodów sugerujących, że szczepienia Covid-19 wpływają
na płodność u mężczyzn lub u kobiet.
8. Czy mogę wybrać szczepionkę, którą otrzymam?
Obecnie w Wielkiej Brytanii dostępne są dwie szczepionki: Pfizer /
BioNTech i Oxford / AstraZeneca. Obydwie spełniają surowe normy
bezpieczeństwa, jakości i skuteczności. Zapasy są ograniczone,
otrzymasz więc rodzaj szczepionki dostępny w odwiedzanym przez
ciebie miejscu.
9. Czy szczepionka zawiera produkty pochodzenia
zwierzęcego lub ludzkiego?
Ani w szczepionce Pfizer / BioNTech ani szczepionce AstraZeneca
nie ma produktów mięsnych lub produktów wieprzowych, w tym
żelatyny. Obie są odpowiednie dla muzułmanów, wegetarianów
i weganów. Niektórzy uważają również, że szczepionka zawiera
produkt ludzki - to nieprawda. Wszystkie składniki są publikowane
w informacjach dotyczących opieki zdrowotnej na stronie
internetowej MHRA. Dalsze wskazówki dotyczące szczepień dla
społeczności muzułmańskich można znaleźć pod adresem:
https://mcb.org.uk/coronavirus
10. Czy szczepionka zmieni moje DNA lub zmieni moje
zachowanie?
Nie. Szczepionki zawierają informacyjny RNA (MrNA), który mówi
twoim komórkom, aby wytworzyły rodzaj białka występującego
w koronawirusie. Kiedy układ odpornościowy rozpoznaje to
białko, buduje odpowiedź immunologiczną poprzez wytwarzanie
przeciwciał, aby zwalczać przyszłe infekcje. Mrna nie może
uzyskać dostępu do twojego DNA ani go zmienić, nie zmieni też
twojego zachowania.
11. Czy do szczepienia potrzebuję numeru NHS?
Posiadanie numeru NHS jest pomocne, ale bez niego też można
się zaszczepić.

„Byłem tak szczęśliwy, że
się zaszczepiłem, ponieważ
oznacza to bycie o krok bliżej
do powrotu do normalnego
życia, gdzie wkrótce będę
mógł ponownie spędzać czas z
rodziną”
CLARIS BROWN, 83, OD DONCASTER PO ORZYMANIU
SZCZEPIONKI COVID-19

www.doncasterccg.nhs.uk/covid-19-vaccine

Program szczepień Covid-19 największy w historii NHS - ma za
sobą dobry początek, ponieważ miliony
szczepionek zostały już podane
niektórym z najbardziej narażonych
osób w kraju.
Szczepionki podaje się osobom najbardziej narażonym na
powikłania w przypadku zarażenia się wirusem, czyli osobom w
wieku powyżej 65 lat, mieszkańcom i personelowi domów opieki
oraz osobom narażonym na zagrożenia kliniczne.
Osoby te, wraz z personelem pierwszego kontaktu zdrowia i opieki,
należą do grup priorytetowych 1 - 6, ustalony został krajowy cel,
aby wszystkie te osoby zostały zaszczepione do czasu okresu
letniego.
W miarę wdrażania programu szczepień i dostarczania większej
liczby szczepionek, inne grupy priorytetowe zostaną również
zaproszone do otrzymania szczepionki.
Rząd zobowiązał się do zaszczepienia wszystkich osób dorosłych
w Anglii do września 2021 r.

Co się stanie podczas mojej wizyty
dotyczącej szczepienia?

Jesteś w ciąży lub myślisz, że może być w
ciąży?

Kiedy przyjdziesz na pierwszą wizytę, aby otrzymać szczepionkę,
podczas podróży postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi
bezpieczeństwa i załóż nakrycie twarzy po przyjeździe na miejsce.

Niektóre kobiety w ciąży lub karmiące piersią mogą otrzymać
szczepionkę. Niektóre mogą zaczekać, aż dziecko się urodzi.
Porozmawiaj o tym ze swoim lekarzem rodzinnym lub położną.

Jest to bardzo ważne jest, aby po pierwszym zastrzyku nadal
postępować zgodnie ze wskazówkami, nosić maskę wychodząc
na zewnątrz, utrzymywać dystans społeczny i zawsze często myć
ręce.

Problemy z układem odpornościowym?

Po kilku tygodniach skontaktujemy się z tobą ponownie, aby
umówić cię na otrzymanie drugiej szczepionki, chociaż pierwsza
dawka zapewni ci dobrą ochronę, po drugiej dawce, ochrona ta
będzie trwała dłużej.
Po pierwszym szczepieniu otrzymasz kartę rejestracyjną. Dbaj o
bezpieczeństwo swojej karty i upewnij się, że po umówieniu się,
udasz się na drugą wizytę.

•

uczucie ciężkości lub bólu ramienia w miejscu wstrzyknięcia

•

czujesz się obolały, tak jakbyś miał grypę

•

uczucie zmęczenia

•

ból głowy

Gdy przyjdzie twoja kolej na szczepienie, krajowy system
rezerwacji NHS lub lokalna przychodnia lekarska skontaktują
się z tobą - nie ma potrzeby dzwonienia do lekarza w sprawie
szczepionki.

•

odpocząć

•

zażyć paracetamol

•

poczuć się lepiej przed upływem jednego tygodnia

Skorzystaj z okazji, aby się zaszczepić, będziesz w ten sposób
chronić swoje zdrowie i zdrowie osób w twoim otoczeniu.
Więcej informacji na temat programu szczepień Doncaster
można znaleźć na stronie: www.doncasterccg.nhs.uk/

•

Szczepionka Covid - 19 jest bezpieczna i skuteczna
dla wszystkich członków społeczności - szczepionki
zostały rygorystycznie przetestowane, bezpieczeństwo
było najważniejsze w rozważaniach podjętych przez
organ regulacyjny MRHA przed wydaniem licencji na
stosowanie tych szczepionek.

•

Jak dotąd, miliony ludzi w Wielkiej Brytanii ze
wszystkich środowisk etnicznych otrzymały
szczepionkę COVID, doniesienia o poważnych skutkach
ubocznych, takich jak reakcje alergiczne, były bardzo
rzadkie. Nie zgłoszono żadnych długoterminowych
powikłań.

•

Szczepionki zatwierdzone do stosowania w Wielkiej
Brytanii to Pfizer / BioNTech i Oxford / AstraZeneca.
Obie wymagają podania drugiej dawki do 12 tygodni
po pierwszym szczepieniu, aby uzyskać długotrwałą
ochronę przed wirusem

•

Nawet po zaszczepieniu istnieje szansa, że można
rozprzestrzeniać koronawirusa, dlatego nadal ważne
jest, aby postępować zgodnie z wytycznymi, aby chronić
innych i zachować bezpieczeństwo.

Bardzo częste działania niepożądane obejmują:

Jeśli poczujesz, że masz gorączkę (np. jest ci bardzo gorąco lub
bardzo zimno), powinieneś:

Możesz otrzymać propozycję udania się do lokalnego miejsca
szczepień, regionalnego miejsca masowych szczepień lub do
apteki, abyś mógł szybciej uzyskać szczepionkę. Prosimy się
nie martwić, jeśli nie jesteś w stanie udać się do pierwszego
proponowanego miejsca - zaproponowane ci zostaną inne sposoby
szczepienia.

Informacje o szczepieniach

Jakie są skutki uboczne szczepionki?

Czy któś skontaktuje się ze mną w sprawie
mojej szczepionki?

Gdzie znajdują się centra szczepień?

Szczepionka jest bezpieczna, jeśli masz problemy z układem
odpornościowym (wtedy organizm ma trudności z zwalczaniem
infekcji).

Czy potrzebna jest mi szczepionka COVID-19,
jeśli otrzymałem szczepionkę przeciw
grypie?
Ważne jest otrzymanie szczepionki przeciwko grypie (jab) i
szczepionki przeciwko koronawirusowi. Po zaszczepieniu przeciw
grypie (jab) należy odczekać tydzień, zanim zaszczepisz się
przeciwko koronawirusowi.

Alergie
Jeśli masz jakieś poważne alergie, powinieneś skonsultować
się najpierw z lekarzem, żeby sprawdzić, czy zaszczepienie jest
bezpieczne. Jeśli nosisz ze sobą EpiPen, możesz cierpieć na
poważną alergię.

