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Některým lidem se nelíbí představa nežádoucích účinků,
ale ty jsou obvykle velmi mírné a trvají nanejvýš jen jeden
nebo dva dny.
Kromě bolesti v horní části paže vás může bolet hlava a můžete
se cítit unaveni nebo se necítit dobře. Pokud se u vás vyskytnou
nějaké nežádoucí účinky, které budou trvat déle než dva dny
a vás to bude znepokojovat, tak se prosím obraťte na svého
obvodního lékaře nebo zavolejte na číslo 111.
Drobné nežádoucí účinky mohou být nepříjemné, ale jsou
mnohem lepší než druhá možnost. Pokud byste měli COVID, tak
byste se cítili mnohem hůře. Mohl by také ohrozit váš život nebo
zanechat dlouhodobé zdravotní následky.

Riziko závažných nežádoucích následků je neuvěřitelně
vzácné. Přínosy očkování výrazně převažují nad rizikem.
Pracovníci NHS pracují velmi tvrdě, aby byli všichni naočkováni
co nejrychleji. Očkování pomáhá chránit i NHS - méně lidí
léčených v nemocnici kvůli COVID-19 znamená, že NHS může
léčit a pečovat o lidi s jinými zdravotními potížemi a zkrátit
čekací listiny pro pacienty.

Děkujeme, že jste si přečetli tyto informace, více jich
najdete na těchto webových stránkách:
l
l
l

www.nhs.uk
www.gov.uk/coronavirus
www.norfolkandwaveneyccg.nhs.uk
pro informace o místních očkovacích klinikách

Objednejte se na očkování: NHS National Booking Service
(Národní rezervační služba NHS) www.nhs.uk/covid-vaccination
nebo telefonicky na čísle 119 (zdarma).

Děkujeme!
Nechat se naočkovat je nejlepší způsob, jak ochránit
sebe a ostatní před COVID-19.
Očkovací program Velké Británie snižuje počet lidí v nemocnicích a počet
lidí, kteří na tento virus umírají. Musíme však zůstat opatrní, abychom se
vyhnuli opětovnému nárůstu počtu nakažených - jinak bychom mohli být
opět v izolaci.
Potřebujeme, aby obě dávky vakcíny dostalo velmi vysoké procento lidí,
abychom dosáhli co nejlepší úrovně ochrany napříč celou naší společností
a aby nám to pomohlo vrátit se k normálnějšímu životu.

Vakcíny, kterými očkuje NHS (národní zdravotní služba),
prošly rozsáhlým mezinárodním testováním. Vědecké
důkazy prokázaly, že vakcíny jsou bezpečné a velmi
účinné.
Jedná dávka vám neposkytne úplnou ochranu, kterou vakcína
nabízí. Potřebujete dvě dávky, abyste získali maximální možnou
ochranu a snížili pravděpodobnost, že byste se nakazili virem
COVID-19 nebo na něj vážně onemocněli. Ochrana také trvá
mnohem déle po podání obou dávek vakcíny.
Po podání vakcíny se stále můžete virem nakazit a přenést ho na
ostatní. Je důležité, abyste si i po očkování nadále drželi odstup,
nosili něco na zakrytí obličeje a pravidelně si myli ruce.

