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Poznaj fakty o szczepionce przeciwko COVID-19
ct.gov/covidvaccine

Źródła:
• www.cdc.gov/vaccinesafety/index.html
• www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/evalwebs.htm
• info.primecaretech.com/hubfs/Infographics/Answers-to-Your-Covid-19-Vaccine-Questions.pdf
• www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html

Czy przez szczepionkę mogę 
zarazić się COVID-19?
Nie. Szczepionki nie zawierają niczego,  
co może sprawić, że będziesz chory.

Szczepionka COVID-19 jest szczepionką mRNA. Szczepionki 
mRNA dają naszym komórkom instrukcje dotyczące 
wytwarzania nieszkodliwego białka znajdującego się na 
zewnętrznej powierzchni wirusa, który powoduje COVID-19. 
To białko szkoli nasz układ odpornościowy, aby reagować na 
wirusa, gdy ten się pojawi.

Czy szczepionka uchroni  
mnie przed zachorowaniem  
na COVID-19? 
Tak. Szczepionka może zapewnić bezpieczeństwo, 
przygotowując układ odpornościowy do 
natychmiastowego rozpoznania i zwalczania 
wirusa, który powoduje COVID-19, zanim wirus się 
rozprzestrzeni i spowoduje uszkodzenia w organizmie.

Kiedy szczepionka zacznie działać?
Aby zapewnić maksymalną ochronę  
należy otrzymać 2 dawki szczepionki 
w odstępie 3–4 tygodni. Pełna ochrona 
występuje po około 2 tygodniach od 
podania drugiej dawki. 

Czy nadal muszę 
nosić maseczkę? 
Tak. Chociaż trwają szczepienia, 
nadal musimy chronić nasze rodziny, 
przyjaciół i społeczność przed COVID-19.  
Maseczka, dystans społeczny, unikanie dużych skupisk 
ludzkich, częste mycie rąk – to podstawowe zasady,  
których trzeba przestrzegać.

Co zrobić, jeśli już miałem 
COVID-19 - czy nadal 
muszę się zaszczepić?
Tak. Ważne jest, aby zaszczepić się i 
zyskać dłuższą i lepszą ochronę. 

Według CDC: „zakażenie się COVID-19 stwarza 
poważne zagrożenie dla zdrowia i wiadomo, 
że ponowne zakażenie COVID-19 jest możliwe, dlatego 
należy się zaszczepić, niezależnie od tego, czy ktoś już 
przeszedł zakażenie COVID-19 czy nie”.

Czy szczepionka COVID-19 
zmienia moje DNA? 
Nie. Szczepionki mRNA COVID-19 nie mogą w 
żaden sposób zmieniać DNA.

Kto produkuje szczepionki?
Obecnie autoryzowane i zalecane są szczepionki dwóch 
firm: Pfizer-BioNTech i Moderna

Obie szczepionki przeszły rygorystyczne, przejrzyste 
badania kliniczne i proces zatwierdzenia i okazały się 
skuteczne w ponad 94%. 

Eksperci medyczni są zgodni, że obie 
szczepionki są bezpieczne i skuteczne 
w ochronie przed COVID-19.

Gdzie mogę znaleźć 
więcej informacji na temat 
szczepionki przeciwko 
COVID-19? 

Istnieje kilka wiarygodnych źródeł, skąd można  
czerpać informacje:
• Centrum Kontroli Chorób (CDC.gov)
• Federalny Departament Zdrowia i Spraw Społecznych 

(HHS.gov) 
• Światowa Organizacja Zdrowia (WHO.int)


