PYTANIA I ODPOWIEDZI NA TEMAT SZCZEPIENIA NA COVID 19.
Czy szczepionka na COVID-19 może powodować skutki uboczne?
Tak, rozróżnia się reakcję na szczepienie od rzeczywistych skutków ubocznych.
Reakcje to zjawiska towarzyszące faktycznemu efektowi szczepienia. Są
wyrazem zamierzonej fizycznej reakcji obronnej. Nie są niebezpieczne. Efekty
uboczne, takie jak zmęczenie, ból głowy, łagodna gorączka, objawy "grypy"
mogą wystąpić w rzadkich przypadkach.
Czy mogę się zaszczepić przeciwko COVID-19, jeśli mam alergię?
Osoby ze znanymi i powszechnymi alergiami, takimi jak alergie na pyłki lub kurz
domowy, można i należy zaszczepić. Jeśli ma się poważne alergie, należy przed
zszczepieniem skonsultować się z lekarzem rodzinnym.
Czy szczepionka będzie nadal monitorowana po zatwierdzeniu?
Tak, wszystkie szczepionki są rygorystycznie testowane przed zatwierdzeniem, a
następnie stale monitorowane. Zatwierdzone są prawnie przez UE i Austrię i
podlegją ścisłej kontroli.

Skąd można wiedzieć, że po tak krótkiej fazie testów nie będzie żadnych
długoterminowych skutków ubocznych?
Nie ma 100% pewnością, ale to samo dotyczy innych leków. W czasie
dopuszczenia szczepionki do użytku nie było to możliwe. Aby móc zarejestrować
wszystkie możliwe długoterminowe skutki uboczne, ministerstwo zdrowia cały
czas monitoruje i sprawdza działanie szczepionki.
Czy osoby, które były już zakażone SARS-CoV2, mogą zostać
zaszczepione?
Osoby, które przeszły już infekcję SARS-CoV2, powinny przed zaszczepieniem
skonsultować się z lekarzem rodzinnym.
Co decyduje, o kolejności zaszczepienia przeciwko COVID-19?

Możemy założyć, że wszyscy w Austrii zostaną zaszczepieni przeciwko COVID-19,
ci którzy chcą się zaszczepić. Ze względu na początkowo trudną dostępnoś
szczepionki, rząd opracuje harmonogram szczepień i określi, kto może zostać
zaszczepiony i kiedy. Pierwszeństwo mają wszystkie osoby, które należą do
grupy ryzyka z powodu przebytych chorób lub ze względu na podeszły wiek lub
mają regularny kontakt z osobami z grupy ryzyka, np. Opiekunowie.
Kto ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia spowodowane
szczepieniem ochronnym na koronawirusa?
Ze względu na obowiązujące prawo dotyczące szkód spowodowanych
szczepieniami, państwo austriackie jest odpowiedzialne za wszystkie możliwe
szkody. Poprzez zatwierdzenie szczepienia w razie potrzeby musi zapłacić
odszkodowanie.
Czy przez zaszczepienie można zarazić się COVID-19?
Nie, z całą pewnością nie! Szczepionka nie zawiera żadnych materiałów
zakaźnych.

Jak długo działa szczepienie?

Wiemy, że 90 dni po szczepieniu w większości zaszczepionych osób przeciwciała
są jeszcze wykrywalne.
Czy po szczepieniu nadal muszę nosić maskę?
Tak! Maska służy do samoochrony ale przede wszystkim do ochrony osób
trzecich. Wirusów nie można wdychać i nie rozprzestrzeniają się w powietrzu,
którym oddychamy.

Czy ponoszę koszty za szczepienie ochronne na COVID-19?
Nie! Szczepienie jest bezpłatne dla każdego.

