Szczepionka na COVID-19
Niezbędne informacje o szczepionce na COVID-19*.
Jest BEZPIECZNA
Dostępne szczepionki COVID-19 są dopuszczone do obrotu przez FDA i zalecane przez
Komitet Doradczy ds. Praktyki Szczepień Ochronnych CDC.
Szczepionka przeszła te same etapy badań i zatwierdzania, które są stosowane w przypadku
wszystkich szczepionek. Zostały one opracowane szybko, ale nigdy nie oszczędzano na
bezpieczeństwie. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek można znaleźć na
stronie mass.gov/COVIDVaccineSafety

Jest BEZPŁATNA
Wszyscy otrzymują szczepionkę COVID-19 od rządu federalnego bezpłatnie.
Możliwe, że pojawi się prośba o podanie informacji o ubezpieczeniu, aby lekarz podający
szczepionkę mógł wystawić rachunek ubezpieczycielowi. Nie zostaną Państwo jednak obciążeni
kosztami. Osoby, które nie posiadają ubezpieczenia, nadal mogą zaszczepić się bezpłatnie.

Aby być w pełni zaszczepionym, należy przyjąć DWIE dawki
Przed pełnym zaszczepieniem można się nadal zarazić i rozprzestrzeniać COVID-19.
• Szczepionka Pfizer: co najmniej 21 dni po otrzymaniu pierwszej dawki
• Szczepionka Moderna: at least 28 dni po otrzymaniu pierwszej dawki
• Szczepionka Johnson & Johnson (Janssen): tylko jedna dawka
Do czasu zaszczepienia się przez Pana(-ią), nie wszyscy będą jeszcze zaszczepieni. I chociaż wiemy,
że szczepionki znacznie zmniejszają liczbę ciężkich przypadków i objawów, wciąż poznajemy
skuteczność ochrony, jaką zapewniają. Należy nadal nosić maseczkę, myć ręce, zachowywać
dystans i unikać grup nawet po całkowitym zaszczepieniu.

Dwie dawki powinny być podane W TEJ SAMEJ PLACÓWCE
Drugą dawkę tej samej szczepionki należy przyjąć w tej samej placówce co pierwszą.
Przed opuszczeniem wizyty po podaniu pierwszej dawki należy zaplanować lub potwierdzić
sposób umówienia kolejnej wizyty (w przypadku produktów firmy Pfizer i Moderna).

Dodatkowe informacje o tym, kiedy można się zaszczepić,
udostępniono na stronie mass.gov/covidvaccinephases
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Massachusetts udostępnia szczepionkę COVID-19 etapami, koncentrując się na równym
dostępie i bezpieczeństwie.
Harmonogram koncentruje się na utrzymaniu zdolności systemu opieki zdrowotnej,
przeciwdziałaniu nierównościom w dostępie do opieki zdrowotnej i obciążeniom związanym z
COVID-19 oraz ochronie słabszych grup społecznych. Każda faza obejmuje grupy priorytetowe.
Aktualizowane na bieżąco informacje o grupach priorytetowych, uprawnionych zawodach i
schorzeniach można znaleźć na stronie mass.gov/COVIDVaccinePhases
* Informacje te zostały po raz ostatni uaktualnione w dniu 15 marca 2021 roku i dotyczą szczepionek firm
Moderna, Pfizer oraz Johnson & Johnson (Janssen).

Dodatkowe informacje na temat szczepionki COVID-19, etapów jej stosowania i
inne można znaleźć na stronie mass.gov/COVIDVaccinePhases

