
SZCZEPIENIE PRZECIW COVID-19 TO 
BEZPIECZNIEJSZY WYBÓR.
Co trzeba wiedzieć o szczepieniu przeciw COVID-19 – podstawy!

Czy szczepienie przeciw COVID-19 spowoduje, że zachoruję na COVID-19?
Nie, żadna z dopuszczonych i zalecanych szczepionek przeciw COVID-19 nie zawiera wirusa, który powoduje 
COVID-19. Oznacza to, że szczepionka przeciw COVID-19 nie może spowodować zachorowania na COVID-19.

Szczepionki uczą nasz układ odpornościowy rozpoznawać i zwalczać wirusa, który powoduje COVID-19. 
Czasami proces ten może wywoływać objawy, takie jak gorączka. Objawy te są normalne i świadczą o 
tym, że organizm zyskuje ochronę przed wirusem, który powoduje COVID-19.

Organizm zyskuje odporność (ochronę przed wirusem, który powoduje COVID-19) zazwyczaj 
przez kilka tygodni po szczepieniu. Oznacza to, że tuż przed lub tuż po szczepieniu możliwe jest 
zarażenie się wirusem, który powoduje COVID-19, i zachorowanie. Jest tak dlatego, że nie 
upłynęło wystarczająco dużo czasu, aby szczepionka zapewniła ochronę.

Czy po szczepieniu mój wynik testu na COVID-19 będzie dodatni?
Nie. Żadna ze szczepionek przeciw COVID-19 nie powoduje, że wynik testu stosowanego 
do wykrycia aktualnego zakażenia jest dodatni.

Jeśli organizm wytworzy odpowiedź immunologiczną – co jest celem szczepienia – 
możliwe, że dodatni będzie wynik niektórych testów na obecność przeciwciał. Testy na 
obecność przeciwciał wskazują, że wcześniej przebyło się infekcję i że organizm może 
mieć pewien poziom ochrony przed wirusem. Aktualnie eksperci badają, w jaki sposób 
szczepienie przeciw COVID-19 może wpływać na wyniki testów na obecność przeciwciał.

Czy po przebyciu COVID-19 i wyzdrowieniu muszę się jeszcze szczepić? 
Tak. Ze względu na poważne ryzyko dla zdrowia związane z COVID-19 i fakt, że może dojść do 
ponownego zakażenia, należy się zaszczepić niezależnie od tego, czy przebyło się już zakażenie 
COVID-19.

Eksperci nie wiedzą jeszcze, jak długo trwa ochrona przed ponownym zachorowaniem 
po przebyciu COVID-19. Odporność uzyskiwana po przebyciu infekcji, zwana 
odpornością naturalną, różni się w zależności od osoby. Pierwsze wyniki badań 
sugerują, że naturalna odporność może nie utrzymywać się zbyt długo.

Zarówno odporność naturalna, jak i odporność wywołana szczepionką są 
ważnymi aspektami COVID-19, które eksperci próbują dokładniej zbadać, a 
CDC będzie na bieżąco informować opinię publiczną o wszelkich nowych 
wynikach badań.
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SZCZEPIENIE PRZECIW COVID19 – PODSTAWY!
Ciąg...

NIE PRZESTAWAJ 
CHRONIĆ SIEBIE I 
INNYCH:

• Noś maskę, 
zakrywając nos i 
usta

• Zachowuj co 
najmniej 6 stóp 
odstępu od innych

• Unikaj tłumów

• Unikaj źle 
wentylowanych 
pomieszczeń

• Często myj ręce

Czy szczepienie przeciw COVID-19 ochroni mnie przed 
zachorowaniem na COVID-19?
Tak. Szczepionka przeciw COVID-19 uczy układ odpornościowy 
rozpoznawać i zwalczać wirusa, który powoduje COVID-19, a to chroni 
przed zachorowaniem na COVID-19.

Ochrona przed zachorowaniem jest ważna, bo chociaż wiele osób 
chorujących na COVID-19 ma tylko łagodne objawy, inne mogą być 
poważnie chore, doświadczać długotrwałych skutków choroby, a nawet 
umrzeć. Nie można przewidzieć, w jaki sposób będziesz przechodzić 
COVID-19, nawet jeśli nie jesteś w grupie osób zagrożonych poważnymi 
powikłaniami. 

Czy mogę się zaszczepić przeciw COVID-19, będąc w ciąży?
Tak. Jeśli jesteś w ciąży, możesz zdecydować się przyjąć szczepionkę, 
kiedy będzie dla dostępna. Aktualnie nie ma dowodów, że przeciwciała 
wytworzone w wyniku szczepienia przeciw COVID-19 powodują 
jakiekolwiek problemy z ciążą, w tym dotyczące rozwoju łożyska.

Czy bezpiecznie jest zaszczepić się przeciw COVID-19, jeśli chcę 
kiedyś mieć dziecko?
Tak. Osoby, które chcą w przyszłości zajść w ciążę, mogą przyjąć 
szczepionkę przeciw COVID-19.

Szczepionka przeciw COVID-19, tak jak inne szczepionki, uczy nasz 
organizm wytwarzać przeciwciała zwalczające wirusa, który powoduje 
COVID-19, aby zapobiec chorobie w przyszłości. Aktualnie nie ma 
dowodów, że przeciwciała wytworzone w wyniku szczepienia przeciw 
COVID-19 powodują jakiekolwiek problemy z ciążą, w tym dotyczące 
rozwoju łożyska. Ponadto brak dowodów sugerujących, jakoby problemy 
z płodnością były skutkiem ubocznym JAKIEJKOLWIEK szczepionki. 
Osoby, które próbują zajść w ciążę teraz lub planują spróbować w 
przyszłości, mogą przyjąć szczepionkę przeciw COVID-19, kiedy stanie 
się dla nich dostępna.

Kto może się zaszczepić?
Każdy, kto ukończył 12 lat, mieszka, pracuje lub studiuje w New Jersey, 
może teraz zaszczepić się przeciw COVID-19.

Szczepionki są dostępne dla wszystkich mieszkańców New Jersey, 
niezależnie od statusu imigracyjnego czy ubezpieczeniowego.

Sprawdź, gdzie wraz ze swoimi bliskimi możesz umówić się na 
szczepienie: covid19.nj.gov/finder. Jeśli potrzebujesz transportu do 
punktu szczepień, odwiedź nj211.org.


