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COVID-19 som už prekonal/a. Potrebujem napriek tomu 

vakcínu? 

Áno. Imunita získaná vďaka predchádzajúcej infekcii nemusí vydržať 

dlho. Na COVID-19 je možné ochorieť znovu. Nechajte sa očkovať 

dvoma dávkami pre lepšiu ochranu. 

 

Ktorá vakcína je lepšia? 

Všetky vakcíny proti COVID-19 schválené úradom Health Canada 

zabraňujú vážnemu priebehu ochorenia COVID-19.  

 

Sú vakcíny mRNA zameniteľné? 

Dve vakcíny mRNA (Moderna a Pfizer) používajú podobnú technológiu 

a ich kombinovanie je bezpečné. Pre lepšiu a dlhšiu ochranu je dôležité 

dostať dve dávky.  

 

Je bezpečné dostať vakcínu, ak mám autoimunitné problémy 

a/alebo iné zdravotné problémy? 

Áno. Milióny dávok vakcíny proti COVID-19 boli podané ľuďom s 

rôznymi zdravotnými problémami, ako sú srdcové choroby, astma, 

cukrovka, artritída, rakovina a transplantácie. Očkovanie chráni pred 

vážnym priebehom ochorenia COVID-19. V prípade akýchkoľvek 

otázok sa porozprávajte so svojím poskytovateľom zdravotnej 

starostlivosti.  

 

Je vakcína bezpečná pre alergikov? 

Vakcína COVID-19 neobsahuje vajcia, želatínu, konzervanty ani 

antibiotiká. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s vami preberie 

zložky vakcíny, aby sa ubezpečil, že je pre vás bezpečná. Po očkovaní 

budete najmenej 15 minút sledovaní z dôvodu prípadnej reakcie. 

Akékoľvek reakcie možno okamžite ošetriť. 
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Existujú vedľajšie účinky očkovania? 

Niektorí ľudia môžu mať mierne vedľajšie účinky, ako je 

bolesť hlavy, horúčka, zimnica alebo bolesť v mieste 

vpichu. Nežiaduce účinky sú častejšie po druhej dávke. 

Reakcie môžu trvať 1 až 3 dni. Po očkovaní môžete užívať 

voľnopredajné lieky na zmiernenie príznakov. 

 

Ak užívam drogy alebo alkohol, je bezpečné dostať vakcínu?  

Áno. Očkovanie je bezpečné, ak užívate drogy alebo alkohol.  

 

Môžem sa po obdržaní dvoch dávok vrátiť k „normálnym“ 

aktivitám? 

Ľudia sú považovaní za plne zaočkované 2 týždne po druhej dávke 

vakcíny proti COVID-19. Kým nebude plne zaočkovaných viac ľudí, 

udržujte odstup aspoň 2 metre od ostatných, noste rúšku vo 

vnútorných verejných miestach alebo vonku, keď si nemôžete udržať 

odstup, a umývajte si ruky. 

 

Aké sú výhody očkovanie? 

Čím viac ľudí je zaočkované, tým viac počet prípadov COVID-19 klesá, 

takže niektoré opatrenia v oblasti verejného zdravia môžu byť zrušená a 

podniky môžu byť znovu otvorené. Znamená to, že sa všetci môžeme 

vrátiť k ďalším aktivitám, ktoré máme radi, vrátane: 

o S pokojnou mysľou navštevovať zraniteľných členov rodiny alebo 

priateľov 

o Cestovať 

o Zúčastniť sa umeleckých, zábavných alebo športových akcií 

Očkovanie tiež znižuje záťaž nášho systému zdravotnej starostlivosti, 

takže môže dôjsť k obnoveniu operácií a ďalších liečebných postupov.  
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Pre viac informácií navštívte toronto.ca/COVID19 alebo volajte Toronto Public Health 

na 416-338-7600. 

http://www.toronto.ca/COVID19



