Спрете разпространението на коронавирус
Ваксини срещу Ковид-19
Кой може да получи ваксината?
Правителството реши в какъв ред хората ще получават ваксината въз основа на научните
съвети, които са получили. Хората, които са уязвими поради здравословно състояние, тези с
увреждания и здравни/социални работници са с приоритет за ваксинацията. Ако не сте в
една от тези групи, ще бъдете поканени да си сложите ваксината според възрастовата Ви
група.

Ще ме защити ли ваксината?
Ваксината ще намали шансовете Ви за развитие на COVID-19 около 2-3 седмици след
получаване на първата доза. Важно е да получите втората си доза, за да получите пълната
полза от ваксината. Ще Ви бъде предложена втората доза не по-рано от 10 седмици след
получаване на първата доза. Някои хора, които са били ваксинирани, все още могат да се
разболеят от COVID-19, но симптомите ще са много по-малко.

Безопасна ли е ваксината?
Ваксината е безопасна. NHS няма да предлага ваксинации срещу COVID-19 на
обществеността, освен ако независими експерти не заявят, че е безопасно да се направи това.
Ваксините са тествани върху десетки хиляди доброволци от цял свят. Финансирането и
научните ресурси позволиха всички обичайни стъпки за тестване на ваксини да бъдат
направени по-бързо от обикновено.

Какви са честите нежелани реакции?
След ваксината може да почувствате болка в рамото, където е била поставена инжекцията.
Може също да се чувствате уморени, да Ви боли главата или да имате усещане за лек случай
на грип. Тези симптоми обикновено траят само няколко дни. Досега милиони хора са
получили ваксина срещу COVID-19 и съобщенията за сериозни странични ефекти са много
редки.

Мога ли да получа ваксината, ако не ям месо или съм веган?
Одобрените ваксини срещу COVID-19 не съдържат никакви животински продукти или
яйца. Това означава, че можете да получите ваксината, ако сте веган, вегетарианец, или ако
не ядете конкретни видове месо поради вашата религия.

Научете повече за програмата за ваксинация срещу COVID-19 в Кембриджшир и
Питърбъроу чрез www.cambridgeshireandpeterboroughccg.nhs.uk

