Mi van, ha terhes vagyok?
A COVID-19 mRNA vakcinák, terhes, szoptató és
családot tervező személyeknek is biztonságos.
A világ minden részében számos terhes anyát oltottak
be mRNA COVID-19 vakcinával, és sehol nem találtak
aggodalmat a vakcina biztonságával kapcsolatban.
A védőoltás ajánlott, mert a COVID-19 vírus sokkal
nagyobb veszélyt jelenthet a terhes személyre és a
születendő gyermekre.

Szeretne további
felvilágosítást kapni?
A gyakori kérdésekre a

covidvaccine.sa.gov.au
weboldalon adunk választ.

További kérdésekkel fordulhat a
SA COVID-19 informásóciós szolgálathoz a

1800 253 787 telefonszámon.

Terhes anyák a terhesség bármely szakaszában
felvehetik a Pfizer vagy Moderna vakcinát.

Amennyiben tolmácsra van szüksége,
hogy a kérdését előadja, hívja a
Translating and Interpreting Service (TIS)
szolgálatot a 131 450 telefonszámon.

A COVID -19 vakcina még akkor is biztonságos,
ha család alapításra készül.

Azonnal iratkozzon fel a vakcinára

Nincs ok az aggodalomra, ha akár a COVID-19 vakcina
beadása előtt vagy után esik teherbe.

CSAK A
VÉDŐOLTÁSSAL
TUDJA ÖNMAGÁT
ÉS A KÖZÖSSÉGÉT
MEGVÉDENI.

Szkennelje az alábbi QR kódot.

Szoptató anyák is bármikor felvehetik a COVID-19
vakcinát.

Szükséges-e a kézi higiénia és a
fizikai távoltartás gyakorlása a
beoltás után is?

Ez nagyon fontos, mialatt arra törekszünk, hogy a
közösségben minden személyt beoltsunk.

Amennyiben nehézsége van az online
feliratkozási rendszerrel, kérjen meg egy családtagot
vagy ismerőst, hogy segítsen.

A COVID-19 védőoltás felvétele nagyon fontos
tényező a családja és a közössége védelmében
a COVID-19 betegség ellen.
A kétszeri vakcina nyújtja a
legnagyobb védettséget.
Azonnal iratkozzon fel a vakcinára.
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Miután megkapta a COVID-19 vakcinát, továbbra is
nagyon fontos, hogy betartsa a kézi higiénia és a
fizikai távoltarásról szóló előírásokat és megbetegedés
esetén otthon maradjon.

Miért fontos, hogy be legyek oltva?

Mik lehetnek a mellékhatások?

A COVID-19 nagyon súlyos betegség.

Minden védőoltás, éppenúgy mint minden gyógyszer
vagy természetes gyógymód, okozhat valamilyen
reakciót vagy mellékhatást.

A vírusfertőzés súlyos és hosszantartó
egészségkárosodással, akár halállal is végződhet.
Erős, egészséges fiataloknak is okozhat súlyos
betegséget.

A COVID-19 vakcina is okozhat kisebb reakciót, vagy
némi mellékhatást. Ez azt jelenti, hogy az oltóanyag
felkészíti az imunrendszerét a virus elleni harcra.

Miként védenek a COVID-19
vakcinák a betegség ellen?

Ez elősegíti hogy ne legyen súlyos beteg amikor a
COVID-19 vírust esetleg megkapja.
A COVID-19 védőoltás mellékhatása hasonlít
az influenza vakcina mellékhatására, ezek a
következők lehetnek:

Szervezetünk a COVID-19 vakcina hatására megfelelő
immunválaszt tud generálni és ezzel egy esetleges
COVID-19 fertőzés esetén biztosítja a védelmet.
A vakcina lekűzdi a COVID-19 fertőzést mielőtt az
súlyos betegséget okozna.

• fájás és duzzadás a tű helyén a karon
• fáradság érzete

Honnon tudjam, hogy a COVID-19
vakcinák biztonságosak-e?

• fejfájás

Legtöbb vakcina a következőképpen működik. A vacina
feladata, hogy megelőzze a komoly megbetegedést és
a halált.

A világ minden részén emberek milliárdjai kapták meg
a COVID-19 védőoltást.

• hidegrázás

A COVID vakcinákat Ausztráliában felhasználás
előtt átvizsgálják.

Ingyenes-e a védőoltás beadása?

Legtöbb mellékhatás csak egy-két napig tart, és nem
igényel orvosi kezelést.

Ausztráliában a ‘Therapeutic Goods Administration’ (TGA)
hatóságnak kell minden vakcinát, előírt gyógyszert és
orvosi készüléket használat előtt jóváhagyni.

Nagyon ritkán előfordulhat, hogy valaki súlyosabb
mellékhatást tapasztal.

A vakcina csökkenti a súlyos megbetegedés veszélyét,
az esetleges COVID-19 fertőzés esetén.

A COVID-19 minden Ausztráliában élő személy részére
ingyenes, bármilyen vízum tulajdonosa. A vakcina
akkor is ingyenes, ha nincs Medicare biztosítása.

Mi történik, ha nincs Medicare
biztosításom?
Amennyiben nincs Medicare biztosítása, ingyenes
COVID-19 védőoltást a SA Health COVID-19
oltási szakrendelőben, vagy a Respiratory
rendelőintézetekben kaphat.
Ha nincs Medicare kártyája, fényképes igazolványt kell
az oltáshoz felmutatni.

Kaphatok-e a vakcinától COVID-19
vírusferőzést?
Az oltási anyagtól nem lehet COVID-19 vírusfertőzést
kapni.
Az oltóanyagok nem tartalmaznak élő vagy egységes
vírust, ami COVID-19 betegséget okozhat.

Állati termékekkel készítik-e a
COVID-19 vakcinát?
Nem, a COVID-19 vakcinák nem tartalmaznak állati
termékeket, pete vagy magzati sejteket.

• izom és izületi fájdalom
• láz.

Amennyiben a vakcina beadása utáni esetleges
mellékhatás aggodalmat okoz, beszéljen az orvosával.

Két adag COVID-19 vakcina
beadása szükséges?
Igen a legjobb védelem érdekében két adag COVID-19
vakcinára van szüksége.
A két oltás közötti napok száma a különböző
vakcinától függ.
Ha nem veszi fel a két adagot a COVID-19 védettsége
sokkal alacsonyabb lesz.

