
Nadchodzi szczepionka przeciwko COVID-19!  Może być konieczne otrzymanie dwóch dawek szczepionki; 
należy skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia lub miejscowym wydziałem zdrowia. Szczepionka 
będzie dostępna bezpłatnie.

Rozumiemy, że niektórzy ludzie mogą obawiać się 
szczepień. Szczepionka przeciwko COVID-19  
została przetestowana na tysiącach uczestników  
w celu wygenerowania danych naukowych i innych 
informacji w celu ustalenia jej bezpieczeństwa  
i uzyskania aprobaty Urzędu ds. Żywności i Leków 
(Food and Drug Administration, FDA).

Skontaktuj się z lokalnym oddziałem służby zdrowia, aby zapytać o szczepienia przeciwko COVID-19 w swojej okolicy: 
http://www.idph.state.il.us/LHDMap/HealthRegions.aspx

Witryna dotycząca szczepionek przeciwko COVID-19 Departamentu Zdrowia Publicznego stanu Illinois  
(Illinois Department of Public Health): http://dph.illinois.gov/covid19/vaccine-faq

W przypadku ogólnych pytań dotyczących COVID-19 oraz reakcji i wytycznych obowiązujących w stanie Illinois, 
prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 1-800-889-3931 lub adresem e-mail DPH.SICK@ILLINOIS.GOV. 
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Mit: Jeżeli zaszczepię się przeciwko COVID-19 
moja odporność na inne choroby spadnie.

fakt: Chociaż szczepionka przeciwko 
COVID-19 będzie działać tak, aby nauczyć 
Twój układ odpornościowy rozpoznawania 
i ochrony przed koronawirusem, nie 
udowodniono, że czyni Cię podatnym(-ą)  
na inne choroby.

Mit: Po otrzymaniu szczepionki nie muszę 
już nosić maseczki.

fakt: Podczas gdy lekarze dowiadują się 
więcej o ochronie dzięki zastosowaniu 
szczepionek przeciwko COVID-19, ważne jest, 
aby wszyscy nadal nosili maseczki, często 
myli ręce i utrzymywali dystans społeczny.
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CZY SZCZEPIONKA JEST BEZPIECZNA?

SKUTKI UBOCZNE

Osoby starsze są bardziej narażone na ciężki 
przebieg choroby i hospitalizację, jeśli zakażą 
się wirusem COVID-19. Badania wykazały, że 
szczepionka ta jest skuteczna w zapobieganiu 
COVID-19 w 95%. Szczepionka przeciwko COVID-19 
pomoże utrzymać zdrowie i bezpieczeństwo Twoje,  
a także Twojej rodziny i społeczności.

DLACZEGO MAM PRZYJĄĆ SZCZEPIONKĘ?

Krótkoterminowe skutki uboczne są łagodne i mogą 
obejmować gorączkę, zmęczenie, bóle mięśni  
i stawów, dreszcze oraz ból ramion. Znikną w ciągu 
kilku dni, ale to normalne i jest to znak, że Twój 
organizm pracuje nad zbudowaniem ochrony  
przed wirusem.


