
 

 

 

Jakich skutków ubocznych można się spodziewać po zaszczepieniu się na 

COVID-19? 
Skutki uboczne, jakie wystąpiły po podaniu szczepionki COVID-19 obejmują: 

 Ból w miejscu wstrzyknięcia, 
obrzęk lub zaczerwienienie 

 Zmęczenie  Ból głowy 

 Ból mięśni lub stawów  Gorączkę lub dreszcze  Nudności lub wymioty 
 Ogólne złe samopoczucie  Obrzęk węzłów 

chłonnych 

 

 

Skutki uboczne są częściej zgłaszane po podaniu drugiej dawki szczepionki i występują 
częściej u osób poniżej 55 roku życia. 

 
Te skutki uboczne są zwykle łagodne lub umiarkowane, ale w rzadkich przypadkach 

mogą być bardziej nasilone. 

 
Badania nad szczepionkami są w toku, więc możliwe są inne skutki uboczne.   

 
O jakich skutkach ubocznych należy wiedzieć? 

Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że szczepionka może wywołać ciężką reakcję 
alergiczną, zwykle występującą w ciągu kilku minut do godziny po podaniu 

szczepionki. Objawy mogą obejmować trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy lub 
gardła, szybkie bicie serca, wysypkę, zawroty głowy lub osłabienie.  

 
Badania nad szczepionkami nadal trwają, dlatego mogą wystąpić inne poważne i 

nieoczekiwane skutki uboczne.  
 

Co należy zrobić, jeśli wystąpią skutki uboczne? 
Jeśli wystąpi ciężka reakcja alergiczna (trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy lub 

gardła, szybkie bicie serca, zawroty głowy lub osłabienie), należy zadzwonić pod 

numer 911 lub udać się do najbliższego szpitala. 
W przypadku uporczywych lub nie ustępujących skutków ubocznych, należy 

skontaktować się z lekarzem. 
 
Uwaga: W przypadku osób ubezpieczonych, ubezpieczenie zostanie obciążone kosztami szczepionki i 

otrzymają one Wyjaśnienie świadczeń (ang. Explanation of Benefits, EOB). W przypadku pacjentów 

posiadających Medicare Advantage, rachunek zostanie przeslany do Medicare. 

 
 

 
 

Czego należy spodziewać się po szczepieniu 

przeciw COVID-19 

 



 

 

 
Dodatkowe zasoby: 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
V-safe to narzędzie oparte na smartfonie, które wykorzystuje wiadomości tekstowe i 

ankiety internetowe, aby zapewnić spersonalizowane kontrole stanu zdrowia po 
otrzymaniu szczepionki COVID-19. Dzięki v-safe można szybko poinformować CDC, jeśli 

wystąpią jakiekolwiek skutki uboczne po otrzymaniu szczepionki COVID-19. W zależności 
od udzielonych odpowiedzi, ktoś z CDC może zadzwonić, aby zapytać o samopoczucie i 

uzyskać więcej informacji. I v-safe przypomni o konieczności podania drugiej dawki 
szczepionki COVID-19, jeśli będzie ona potrzebna. 

 
Udział w programie CDC's v-safe ma znaczenie - pomaga utrzymać bezpieczeństwo 

szczepionek COVID-19. 

 
Proszę skorzystać z poniższego linku, aby dowiedzieć się, jak zarejestrować się za 

pomocą smartfona.  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Należy nakierować kamerę telefonu komórkowego 

na ten kod, aby otworzyć stronę rejestracji V-Safe. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html

