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Ja sam već imao-la COVID-19. Da li mi još uvek treba vakcina? 

Da. Imunitet od prethodne infekcije može da ne traje dugo. 

Moguće je dobiti COVID-19 ponovo. Za bolju zaštitu, vakcinišite 

se sa dve doze.  

 

Koja vakcina je bolja? 

Sve COVID-19 vakcine odobrene od Zdravlja Kanade sprečavaju da ozbiljno 

obolite od COVID-a 19.  

 

Da li su mRNA vakcine izmenljive? 

Dve mRNA vakcine (Moderna i Pfizer) koriste sličnu tehnologiju i bezbedno  

ih je pomešati. Za bolju i dugotrajniju zaštitu, važno je da dobijete dve doze. 

 

Da li je bezbedno da dobijem vakcinu ako imam auto imuno stanje 

i/ili druge zdravstvene probleme? 

Da. Milioni doza COVID-19 vakcine dati su ljudima sa različitim 

zdravstvenim stanjem, kao što su srčana oboljenja, astma, dijabetes, artritis, 

kancer i transplantacije.  Vakcinacija će pružiti zaštitu od ozbiljnih oboljenja 

od COVID-a19.  Ako imate pitanja, razgovarajte sa vašim pružaocem 

zdravstvene nege. 

 

Da li je vakcina bezbedna za ljude sa alergijama? 

COVID-19 vakcina ne sadrži jaja, želatin, prezervative ili antibiotike. Pružalac 

zdravstvene nege će proveriti sastojke vakcine sa vama da bude siguran da 

je ona bezbedna za vas. Po prijemu vakcine vi ćete biti pod nadzorom 

najmanje 15 minuta, za slučaj reakcije na vakcinu. Bilo koja reakcija biće 

tretirana na licu mesta. 
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Da li ima pratećih efekata od vakcine? 

Neki ljudi mogu imati blage efekte kao što su glavobolja, temperatura, 

drhtavica ili bol na mestu injekcije. Prateći efekti su češći nakon druge doze. 

Reakcije mogu trajati 1 do 3 dana. Možete dobiti lek bez recepta da ublažite 

simptome. 

 

Ako uzimam lekove ili alkohol, da li je bezbedno da dobijem 

vakcinu?  

Da. Bezbedno je da dobijete vakcinu ako uzimate lekove ili alkohol.  

 

Da li mogu nakon dve doze da se vratim "normalnim" aktivnostima? 

Smatra se da ste potpuno vakcinisani 2 nedelje nakon druge doze COVID-19 

vakcine. Dok više ljudi ne bude potpuno vakcinisano, nastavite da držite 

distancu od najmanje 2 metra od drugih, da nosite masku u  zatvorenom 

javnom prostoru ili na otvorenom ako ne možete držati distancu i da perete 

ruke.  

 

Koje su prednosti vakcinisanja? 

Sa povećanjem broja vakcinisanih, smanjuje se broj COVID-19 slučajeva, tako 

da neke od mera javnog zdravlja mogu biti ukinute i biznisi se mogu ponovo 

otvoriti. Ovo znači da možemo više uživati u aktivnostima, kao:  

o Spokojne posete članovima porodice kojima je to potrebno,  

o Putovanja 

o Prisustvovanje umetničkim, zabavnim ili sportskim događajima  

Vakcinacija takođe smanjuje pritisak na naš zdravstveni sistem tako da 

hirurške intervencije i drugi tretmani mogu biti obnovljeni. 

 

Za više informacija posetite toronto.ca/COVID19 ili pozovite Javno Zdravlje Toronta na 

416-338-7600. 

http://www.toronto.ca/COVID19



