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Miałem / miałam już COVID-19. Czy nadal potrzebuję 

szczepionki? 

Tak. Odporność na poprzednią infekcję może nie trwać długo. 

Możliwe jest ponowne uzyskanie COVID-19. Zaszczep się dwiema 

dawkami dla lepszej ochrony. 

 

Która szczepionka jest lepsza? 

Wszystkie szczepionki przeciwko COVID-19 zatwierdzone przez 

Ministerstwo zdrowia Kanady zapobiegają poważnym chorobom 

związanym z COVID-19. 

 

Czy szczepionki mRNA są wymienne? 

Dwie szczepionki mRNA (Moderna i Pfizer) wykorzystują podobną 

technologię, a szczepionki można bezpiecznie mieszać. Dla lepszej i 

dłuższej ochrony ważne jest, aby otrzymać dwie dawki. 

 

Czy szczepionka jest bezpieczna, jeśli mam chorobę 

autoimmunologiczną i/lub inne problemy zdrowotne? 

Tak. Miliony dawek szczepionki COVID-19 podano osobom z różnymi 

schorzeniami, takimi jak choroby serca, astma, cukrzyca, zapalenie 

stawów, rak i przeszczepy. Szczepienia chronią przed poważną 

chorobą z powodu COVID-19. Porozmawiaj ze swoim lekarzem, jeśli 

masz pytania. 

 

Czy szczepionka jest bezpieczna dla alergików? 

Szczepionka COVID-19 nie zawiera jajek, żelatyny, 

konserwantów ani antybiotyków. Pracownik służby zdrowia 

oceni z Tobą składniki szczepionki, aby upewnić się, że jest 

ona dla Ciebie bezpieczna. Po szczepieniu będziesz 

monitorowany / monitorowana pod kątem jakichkolwiek 
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reakcji przez co najmniej 15 minut. Wszelkie reakcje można 

leczyć od razu. 

 

Czy szczepionka powoduje skutki uboczne? 

U niektórych osób mogą wystąpić łagodne skutki uboczne, takie jak 

ból głowy, gorączka, dreszcze lub ból w miejscu wstrzyknięcia. Efekty 

uboczne są częstsze po drugiej dawce. Reakcje mogą trwać od 1 do 3 

dni. Po szczepieniu możesz przyjmować leki dostępne bez recepty, 

aby złagodzić objawy. 

 

Jeśli używam narkotyków lub alkoholu, czy szczepionka jest 

bezpieczna? 

Tak. Szczepionka jest bezpieczna, jeśli używasz narkotyków lub 

alkoholu. 

 

Czy po otrzymaniu dwóch dawek mogę wrócić do 

„normalnych” zajęć? 

Osoby są uważane za w pełni zaszczepione 2 tygodnie po drugiej 

dawce szczepionki przeciw COVID-19. Dopóki więcej osób nie zostanie 

w pełni zaszczepionych, nadal zachowuj odległość co najmniej 2 

metrów od innych, noś maskę w miejscach publicznych w 

pomieszczeniach lub na zewnątrz, gdy nie możesz zachować dystansu i 

myj ręce. 

 

Jakie są korzyści ze szczepienia? 

Ponieważ coraz więcej osób zostaje zaszczepionych, liczba przypadków 

COVID-19 zmniejsza się, więc niektóre środki zdrowia publicznego 

mogą zostać zniesione, a firmy mogą ponownie otworzyć. Oznacza to, 

że wszyscy możemy wrócić do większej liczby czynności, które lubimy, w 

tym: 
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o Odwiedzanie wrażliwych członków rodziny lub przyjaciół ze spokojną 

głową 

o Podróżowanie 

o Uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych, rozrywkowych lub 

sportowych 

Zaszczepienie zmniejsza również obciążenie naszego systemu opieki 

zdrowotnej, dzięki czemu można wznowić operacje i inne zabiegi. 

 

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę toronto.ca/COVID19 lub zadzwoń do 

Organizacji zdrowia publicznego w Toronto pod numer 416-338-7600. 




