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Cepivo, ki ste ga prejeli, zmanjšuje 
možnost, da zbolite za covidom-19, 
vendar tveganja ne izniči.

Zaščita, ki jo zagotavlja cepivo, se začne 
vzpostavljati 7 dni po drugem odmerku.

Še naprej upoštevajte priporočila za 
preprečevanje širjenja okužbe:

1. omejevanje socialnih stikov

2. nošenje maske

3. pogosto umivanje rok

Dodatne informacije

Shranite t. i. zeleno potrdilo, ki ste ga 
prejeli po prvem odmerku, in ga prinesite 
s seboj na dan drugega odmerka.

Kdaj boste prejeli drugi
odmerek cepiva? 

Morebitne neželene učinke po cepljenju 
lahko prijavite na platformi Vigifarmaco 
(www.vigifarmaco.it).

Prijava neželenih učinkov po
cepljenju

Po prejemu prvega odmerka cepiva 
boste v 42 dneh dobili nov termin za 
drugi odmerek.

Bistveno je, da prejmete oba odmerka 
cepiva: en sam odmerek ne ščiti pred 
virusom. 

Če se na dan drugega odmerka ne 
počutite dobro, počakajte, da popolnoma 
okrevate.



Možni neželeni učinki
Zelo pogosti:

bolečina , rdeči madeži , oteklina na
mestu vboda
utrujenost
glavobol
bolečine v mišicah
mrzlica
bolečine v sklepih
vročina
driska

Občasni:
otečene bezgavke
izpuščaji ali srbenje

alergijske reakcije, kot sta:
koprivnica (izboklina na koži, ki 
pogosto zelo srbi)
otekanje obraza, jezika ali grla.

Redki:

Da, a upoštevajte naslednja priporočila:

če vas boli roka, ne dvigujte težkih 
predmetov

če ste utrujeni, počivajte ter se 
izogibajte vožnji in upravljanju strojev.

Ali lahko po cepljenju opravljam
običajna vsakodnevna opravila?

V primeru vročine vzemite 500 mg 
paracetamola (do največ 3000 mg na 
dan, razdeljenih na 6 odmerkov).

Poiščite zdravniško pomoč, če dobite 
visoko vročino, če simptomi trajajo več 
kot 7 dni ali če se poslabšajo.

Ne, možno je, da ste bili okuženi že pred 
cepljenjem, a niste imeli simptomov.

Ali lahko zaradi cepljenja
zbolimo za covidom-19? 

imate pred cepljenjem simptome, ki jih 
je mogoče pripisati covidu-19
ste v samoizolaciji
čakate na rezultat brisa.

Ne hodite na cepljenje, če:


