КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА ВАКСИНИТЕ СРЕЩУ COVID-19
ЕФИКАСНОСТ

Ваксината е ефикасна след завършен курс на ваксинация.
За да бъде завършен напълно ваксинационният курс и да получите
сертификат, ваксините се поставят, както следва:

БЕЗОПАСНОСТ

Науката е категорична, че ваксините срещу COVID-19 са безвредни и безопасни. Ваксините са преминали успешно клинични
изпитвания. Доказано те отговарят на всички изисквания за качество, безопасност и ефикасност.
По света вече са имунизирани над 2,7 млрд. души.

СИГУРНОСТ

Ваксините са сигурни и ефективни срещу тежко протичане на
заболяването и възможни сериозни последици за здравето Ви.

ЗАЩИТА

Ваксинирането дава индивидуална защита. С постигане на висок
дял на ваксинирани от населението се ограничава разпространението на COVID-19.
Целта е да се постигне поне 70% ваксинация на населението.

МОЖЕ ДА СЕ ВАКСИНИРАТЕ,
АКО ВЕЧЕ СТЕ ПРЕБОЛЕДУВАЛИ!
Дори да сте преболедували, съществува риск
от повторна инфекция. Все още няма категорични данни
колко дълго продължава т. нар. „естествен имунитет“.

 PFIZER/BIONTECH (COMIRNATY) - най-рано 21 дни след поставяне на първа доза ваксина се поставя втора. Прилага се на лица на
възраст 12 и повече години.
 MODERNA - най-рано 28 дни след поставяне на първа доза ваксина се поставя втора. Прилага се на лица на възраст 18 и повече
години.
 ASTRAZENECA (VAXZEVRIA) - между 28 и 84 дни след поставяне на първа доза ваксина се поставя втора. Прилага се на лица на
възраст 18 и повече години.
 JANSSEN - поставя се еднократно. Прилага се на лица на възраст 18 и повече години.
Може да получите втора доза ваксина (за ваксините с двудозов
прием) във всеки имунизационен пункт, при личния Ви лекар или
във временен мобилен пункт.

ДОСТОВЕРНОСТ

Препоръчително е да се информирате за ваксините
срещу COVID-19 само от достоверни източници, като:
 Министерството на здравеопазването
 Изпълнителната агенция по лекарствата
 Националният център по заразни и паразитни болести
 Европейската агенция по лекарствата
 Европейският център за контрол и превенция на заболяванията
и т.н.

Кампанията се организира от Столична община

ПРИ НАЛИЧИЕ НА ХРОНИЧНО ИЛИ ДРУГ ВИД ЗАБОЛЯВАНЕ
СЛЕДВА ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ С ЛЕКАР ПРЕДИ ИМУНИЗАЦИЯТА.

РЕАКЦИИ СЛЕД ВАКСИНАЦИЯ

Лекарствените реакции след имунизация, като отпадналост,
болка в мускулите, главоболие, зачервяване на мястото на
инжекцията, висока температура, са нормални и преминават
бързо. Обикновено те се появяват веднага след ваксинацията
и преминават за часове. Тези симптоми показват, че имунната система отговаря на ваксината и създава антитела срещу
вируса.
Голяма част от ваксинираните не проявяват никаква симптоматика след имунизация.

В случай на неочаквана странична реакция, уведомете лекар.
Можете да подадете сигнал чрез формуляра на официалната
интернет страница на Изпълнителната агенция по лекарствата и на телефон 02 890 3417.

