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Po szczepionce przeciw COVID-19 
Wersja 2.0, 29 marca 2021 

Czego mogę się spodziewać w ciągu najbliższych kilku dni? 
• Częste skutki uboczne to ból, zaczerwienienie, obrzęk w miejscu wkłucia igły, 

zmęczenie, ból głowy, bóle mięśni, dreszcze, bóle stawów i niewielka gorączka.  
• Poważne skutki uboczne są rzadkie. Skontaktuj się z lekarzem lub pielęgniarką albo 

udaj się do najbliższego oddziału pogotowia ratunkowego, jeśli w ciągu trzech dni po 
szczepieniu wystąpi u Ciebie jakakolwiek z następujących niepożądanych reakcji: 
pokrzywka, obrzęk twarzy lub ust, trudności z oddychaniem, bardzo blada skóra i 
znaczna senność, wysoka gorączka (ponad 40°C), konwulsje lub napady drgawkowe, 
lub inne poważne objawy (np. mrowienie lub drętwienie). 

• Szczepionka AstraZeneca/COVISHIELD jest kojarzone z bardzo rzadkim objawem 
ubocznym zwanym poszczepionkowa małopłytkowość odpornościowa na zakrzepicę 
(VIPIT). Natychmiast zwróć się do lekarza w przypadku wystąpienia następujących 
objawów po przyjęciu szczepionki: zadyszka, ból w klatce piersiowej, obrzęk lub 
uczucie zimna w ramieniu lub nodze, uporczywy ból brzucha, silne lub pogarszające się 
bóle głowy lub nieostre widzenie, lub liczne niewielkie siniaki, czerwone lub fioletowe 
plamki lub pęcherzyki krwi pod skórą. 

Czy muszę nadal przestrzegać zaleceń zdrowia publicznego w zakresie 
COVID-19? 
• Szczepionka to dodatkowy sposób ochrony przed COVID-19.  Po każdej dawce 

szczepionki należy nadal przestrzegać zaleceń w zakresie COVID-19, takich jak 
noszenie maseczki, dystans fizyczny i mycie rąk. 

• Zwracaj uwagę na objawy COVID-19 i przetestuj się, jeśli masz objawy. 

Kiedy należy przyjąć drugą dawkę? 
• Uzyskanie pełnego zabezpieczenia wymaga dwóch dawek szczepionki. Jeśli 

przyjmujesz pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19, koniecznie przyjmij drugą 
dawkę zgodnie z zaleceniami przychodni lub systemu rejestracji. Na drugą wizytę 
przynieś ze sobą na potwierdzenie szczepienia otrzymane dzisiaj.  

https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/vaccine-induced-prothrombotic-immune-thrombocytopenia-vipit-following-astrazeneca-covid-19-vaccination/
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