5COVID-19

FAKTÓW na temat
SZCZEPIONEK PRZECIWKO
1. SZCZEPIONKI STANOWIĄ NAJLEPSZĄ OCHRONĘ PRZECIWKO COVID-19.
Szczepionki przeciwko COVID-19 bardzo skutecznie zapobiegają ciężkiej chorobie, hospitalizacji i śmierci.
Poddanie się szczepieniu to najlepszy sposób na ochronę siebie, swojej rodziny i lokalnej społeczności.
Do szczepienia powinny przystępować również osoby, które chorowały już na COVID-19.

2. PRZECIWKO COVID-19 MOGĄ ZASZCZEPIĆ SIĘ WSZYSTKIE OSOBY POWYŻEJ 5 ROKU ŻYCIA.
Szczepionki na COVID-19 są polecane wszystkim osobom powyżej 5 roku życia, w szczególności
seniorom, osobom ze szczególnymi uwarunkowaniami zdrowotnymi łącznie z ciążą lub możliwością
wystąpienia ciąży w przyszłości. Pomimo występowania niższej liczby przypadków zakażenia COVID-19
i hospitalizacji wśród dzieci, one również mogą zachorować i przenosić wirusa na inne osoby.

3. SZCZEPIONKI PRZECIWKO COVID-19 SĄ BEZPIECZNE.
Miliony osób w Stanach Zjednoczonych przyjęły szczepionkę przeciwko COVID-19 w warunkach
najbardziej rygorystycznej kontroli bezpieczeństwa w historii kraju, łącznie z przebadaniem tysięcy dzieci
powyżej 5 roku życia. Żadna ze szczepionek przeciwko COVID-19 nie powoduje zarażenia tym wirusem.
Po przyjęciu szczepionki przeciwko COVID-19 mogą wystąpić pewne działania niepożądane, które powinny
ustąpić po kilku dniach. Nie wykryto występowania żadnych długoterminowych skutków ubocznych. Nie
potwierdzono informacji, że szczepionka przeciwko COVID-19 może w jakikolwiek sposób wpływać na
proces dojrzewania czy rozwoju rozrodczego.

4. NALEŻY PRZYJĄĆ WSZYSTKIE ZALECANE DAWKI SZCZEPIONKI.
U większości osób konieczne jest przyjęcie dwóch dawek szczepionki Pfizer i Moderna i należy zadbać
o przyjęcie wszystkich zaleconych dawek. O ile jedna dawka daje częściową ochronę, przyjęcie OBYDWU
dawek jest konieczne dla uzyskania pełnej ochrony przeciw wirusowi COVID-19 i jego odmianom.
U niektórych osób wymagane jest przyjęcie dodatkowej dawki lub dawki uzupełniającej.

5. SZCZEPIONKI PRZECIWKO COVID-19 SĄ POWSZECHNIE DOSTĘPNE I BEZPŁATNE.
Szczepionki przeciwko COVID-19 są powszechnie dostępne w całym Chicago, w miejscach, takich jak
gabinety lekarskie, szpitale, apteki, lokalne ośrodki zdrowia i podczas wydarzeń specjalnych. Możliwe jest
zaszczepienie się w domu. Wszystkie szczepionki przeciwko COVID-19 są udostępniane bezpłatnie. Nie jest
wymagane posiadanie urzędowego numeru identyfikacyjnego ani ubezpieczenia.
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