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Dajtesa zaočkovať ! 

Ako funguje očkovanie? 

 Vďaka očkovaniu si vaše telo vytvára protilátky  

 Tieto látky pomáhajú organizmu v boji proti časticiam vírusu.  

 Ak sa neskôr dostanete do kontaktu s vírusom, protilátky vás ochránia.  

 

Prečo je očkovanie dobré? 

 Koronavírus je nebezpečný pre ľudí vo vašom okolí, ktorí:  

– sú starší ako 65 rokov  

– majú ochorenia pľúc, srdcového alebo cievneho systému 

– majú cukrovku alebo vysoký krvný tlak 

Tento vírus však môže byť nebezpečný aj pre zdravé osoby. 

 Keď bude zaočkovaných viac ako 70 % všetkých obyvateľov Belgicka, bude sa vírus šíriť menej 

rýchlo. Volá sa tomu skupinová imunita.  

 Vaše telo bude proti vírusu odolnejšie. 

 Pravidlá musíte dodržiavať až dovtedy, kým nebude zaočkovaných dostatok ľudí. Udržujte 

vzdialenosť 1,5 metra, noste rúško a často si umývajte ruky. 

 

Ako očkovanie prebieha? 

 Dostanete dve injekcie do nadlaktia. 

 Druhú injekciu dostanete 3 alebo 4 týždne po prvej injekcii 

 

 Po druhej injekcii musíte počkať 14 dní. Potom vás vakcína bude čo najlepšie chrániť proti 

koronavírusu. 

 

Je očkovanie bezpečné? 
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 Výroba očkovacích látok zo zakladá na mnohoročných skúsenostiach. Vedci a farmaceutickí 

odborníci na celom svete dokázali očkovaciu látku vyrobiť za veľmi krátku dobu. Získali na to 

dostatok času a peňazí, pretože to bolo naliehavé. 

 

 Očkovacia látka bola najprv prísne skontrolovaná vládou. Je bezpečná. 

  

Môžem mať po očkovaní nejaké ťažkosti? 

Môžete mať nasledujúce ťažkosti 

 mierne začervenanie, bolesť alebo opuch v hornej časti paže 

 únava 

 bolesť hlavy 

 ľahko zvýšená teplota 

To je normálne a nie je to nič vážne. Môžete si vziať paracetamol. 

 

Kedy sa môžem nechať očkovať? 

 V januári: 

o obyvatelia a zamestnanci domovov opatrovateľských služieb 

o zdravotnícky personál (lekári, zdravotné sestry, ...) v nemocniciach 

 Vo februári: 

o poskytovatelia primárnej starostlivosti (rodinní lekári, lekárnici, ...)  

o centrá kolektívnej starostlivosti (starostlivosť o zdravotne postihnutých, ...) a ďalší 

personál nemocnice 

 V marci: 

o  osoby vo veku 65 rokov a starší 

o  ľudia, u ktorých je vyššie riziko zo zdravotných dôvodov 

 V apríli: 

o ľudia na nevyhnutných pracoviskách 

 Od júna: 

o všetci starší ako 18 rokov  

Tento časový rozvrh sa môže ešte zmeniť. 

Niektorí ľudia sa nesmú dať očkovať. Napríklad: pacienti s rakovinou, tehotné ženy alebo ľudia s 

extrémnou alergiou. Ďalšie informácie získate u svojho lekára. 
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Ako sa dozviem, kedy očkovanie dostanem? 

 Pozvánku dostanete listom, textovou správou alebo e-mailom 

 Zaregistrujete sa digitálne alebo telefonicky. 

 Nevyhovuje vám to? V tom prípade si môžete zvoliť iný čas. 

 Ak nezareagujete, bude vás kontaktovať mesto alebo obec. 

 

Kde sa môžem dať zaočkovať? 

V očkovacom centre. 

 

Koľko očkovanie stojí? 

Je to zadarmo. 

 

Viac informácií? 

https://www.laatjevaccineren.be/ 

www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie 
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