
Sprawdź, czy znasz wszystkie fakty na temat szczepionek przeciwko COVID-19.
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Na ile bezpieczna 
jest szczepionka? 
Stworzono ją tak 
szybko...

Wszystkie szczepionki przeciwko COVID-19 dostępne w Stanach Zjednoczonych są bezpieczne i bardzo skuteczne 
w zapobieganiu zachorowaniom na COVID-19. Szczepionki przeciwko COVID-19 zostały przetestowane na 
dziesiątkach tysięcy osób w celu potwierdzenia, że spełniają one wszelkie wymagane standardy bezpieczeństwa 
i zapewniają odpowiednią ochronę osobom dorosłym bez względu na rasę, grupę etniczną lub wiek.

Czy będę się źle 
czuć po otrzymaniu 
szczepionki? 

Przede wszystkim przez szczepionkę nie można zarazić się COVID-19. Po otrzymaniu szczepionki możesz jednak 
odczuwać pewne działania niepożądane. Do działań niepożądanych należą bóle głowy, uczucie zmęczenia lub 
ból żołądka. Najczęstszym działaniem niepożądanym jest ból lub obrzęk w miejscu otrzymania zastrzyku. Takie 
działania uboczne są normalne! Są to oznaki świadczące o tym, że organizm buduje odporność. Objawy te mogą 
być nieprzyjemne i utrzymywać się przez 1–3 dni, nie są one jednak niebezpieczne. Jeśli nie odczuwasz żadnych 
działań niepożądanych, nie ma powodu do zmartwienia – Twój organizm i tak buduje odporność. 

Chorowałem(-am) 
już na COVID-19. 
Czy nadal potrzebuję 
szczepionki?

Tak. Powinieneś/powinnaś przyjąć szczepionkę, nawet gdy chorowałeś już na COVID-19. Niektórzy zachorowali 
na COVID-19 więcej niż raz. Szczepionka zapewnia również większą odporność na ponowne zarażenie niż ta, która 
rozwija się samoistnie po przebyciu COVID-19.

Niewiele osób umiera 
wskutek choroby 
COVID-19. Czy 
rzeczywiście potrzebuję 
szczepionki?

Choć większość ludzi, którzy zachorowali na COVID-19, wraca do zdrowia, u niektórych rozwijają się poważne 
problemy zdrowotne, które mogą utrzymywać się przez długi czas. Przyjmując szczepionkę, zmniejszasz ryzyko 
zachorowania lub hospitalizacji z powodu COVID-19. Pomagasz również w ograniczeniu rozprzestrzeniania się 
wirusa wywołującego COVID-19.

Co zawierają 
szczepionki?

Listę składników każdej szczepionki można znaleźć na poświęconych im stronach internetowych. Żadna ze 
szczepionek nie zawiera żywego wirusa, który wywołuje chorobę COVID-19. Szczepionki zawierają natomiast 
„instrukcje” pochodzące z wirusa, dzięki którym organizm uczy się wytwarzania białek potrzebnych do zwalczania 
wirusa. 

Ilu szczepionek 
potrzebuję?  
Jednej czy dwóch?

Szczepionka Johnson and Johnson COVID-19 wymaga jednej dawki. Szczepionki Pfizer-BioNTech i Moderna 
COVID-19 wymagają dwóch dawek. W przypadku tych szczepionek ważne jest otrzymanie obu szczepień, aby 
zyskać maksymalną ochronę. Zanim opuścisz punkt szczepienia, ustal termin drugiego zastrzyku 3–4 tygodnie po 
pierwszym, w zależności od szczepionki. Jest to zalecany termin ponownego szczepienia.

Czy szczepionka jest 
bezpieczna dla dzieci?

W maju 2021 szczepionka Pfizer po miesiącach testów została dopuszczona do stosowania u wszystkich w wieku 
od 12 lat. Prowadzi się dodatkowe próby dla innych szczepionek i dodatkowych grup wiekowych. Jak w przypadku 
testów wszystkich szczepionek przeciwko COVID-19, każde badanie, każda faza i każda próba w celu potwierdzenia 
bezpieczeństwa szczepionki dla dzieci zostały zweryfikowane przez FDA i zespół do spraw bezpieczeństwa 
szczepionki.

Czy szczepionka jest 
dla mnie bezpłatna?

Tak, szczepionka przeciwko COVID-19 jest bezpłatna dla każdego niezależnie od ubezpieczenia i statusu 
imigracyjnego. Gdy udasz się na szczepienie, lekarze mogą Cię zapytać o kartę ubezpieczenia albo dane Medicaid 
bądź Medicare. Dlaczego? Placówka, w której otrzymujesz szczepionkę, może pobierać niewielką opłatę od firmy 
ubezpieczeniowej lub władz administracyjnych. Opłata ta nie może obciążać pacjenta. Nie można odmówić 
szczepienia osobie, która nie jest ubezpieczona. Jeśli nie masz ubezpieczenia, Medicare lub Medicaid, po prostu 
poinformuj o tym. Szczepionka i tak przysługuje Ci za darmo. 
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Make sure you have all the facts about the COVID-19 vaccines.

YOU HAVE QUESTIONS…
LET’S TALK ABOUT THEM!

CHICAGO.GOV/COVIDVAX

How safe is the 
vaccine? It was 
created quickly...

All COVID-19 vaccines available in the United States are safe and very effective at preventing COVID-19 illness. The 
COVID-19 vaccines were tested with tens of thousands of people to make sure they meet safety standards and 
protect adults of different races, ethnicities, and ages.

Will I feel sick after I 
get the vaccine? 

First of all, you can’t get COVID-19 from the vaccine. But after you get the vaccine, you could have some side 
effects. These side effects include headaches, feeling tired, or having a stomachache. The most common side 
effect is feeling sore or swollen where you got the shot. These side effects are normal! They are signs that your 
body is building protection. These side effects may be unpleasant for 1-3 days, but they are not dangerous. If you 
don’t have side effects, don’t worry – your body is still building protection. 

I’ve already had 
COVID-19. Do I still 
need a vaccine?

Yes. You should get the vaccine even if you have already had COVID-19. Some people have gotten COVID-19 more 
than once. The vaccine also offers more protection against reinfection than your body could develop on its own 
from already having COVID-19.

COVID-19’s survival 
rate is high. Do I really 
need the vaccine?

While most people who get COVID-19 recover, some develop serious health issues that can affect them for a long 
time. By getting the vaccine, you lessen your risk of getting sick or being hospitalized with COVID-19. You also are 
helping to reduce spread of COVID-19.

What’s in the vaccines?
You can find the ingredient lists of all vaccines on their websites. None of the vaccines contain the live virus that 
causes COVID-19. Instead, these vaccines contain “instructions” from the virus so that your body can learn how to 
create the proteins needed to fight it. 

How many vaccine 
doses do I need?  
One or two?

The Johnson and Johnson COVID-19 vaccine requires one shot. The Pfizer-BioNTech and Moderna COVID-19 
vaccines require two shots. For those vaccines, it is important to get both shots to gain the most protection. 
Before you leave the vaccination site, make an appointment to get the second shot 3-4 weeks after the first shot, 
depending on the vaccine. This is the recommended time to get your second shot.

Is the vaccine safe for 
children?

In May 2021, the Pfizer vaccine was approved anyone age 12 and up after months of testing. Additional trials are 
underway for the other vaccines and additional age groups. As with all COVID-19 vaccine testing, every study, every 
phase, and every trial to determine the vaccine is safer for children was reviewed by the FDA and a vaccine safety 
group.

Is the vaccine free to 
me?

Yes - The COVID-19 vaccine is free to everyone, regardless of insurance or immigration status. When you go to 
get your vaccine, you might be asked for your insurance card or your Medicaid or Medicare information. Why? The 
place where you are getting the vaccine might charge a small fee to your insurance company or the government. 
This charge cannot be passed on to you. You cannot be denied a vaccine if you do not have insurance. If you don’t 
have insurance, Medicare, or Medicaid, just say so. You still get the vaccine for free. 
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