VACCINATION MOD COVID-19

Revaccination (3. stik) mod Covid-19
Den vaccine, du modtager mod Covid-19, er undersøgt i meget store videnskabelige
undersøgelser og yder god beskyttelse mod Covid-19.
Vaccinerne forebygger effektivt smitte, alvorlig sygdom og indlæggelse, men effekten
falder formodentlig over tiden hos mange. For de fleste giver vaccinerne god beskyttelse 6
måneder efter, du er vaccineret.
Derfor tilbyder Sundhedsstyrelsen dig i alt 3 vaccinestik. Det gør de for at sikre, at du
fortsat har høj beskyttelse af vaccinen. Du bliver automatisk inviteret, når det er tid til
vaccination med 3. stik.

Hvad skal du gøre, efter du er blevet vaccineret?
Du skal vente i 15 minutter efter vaccinationen, så du kan få hjælp, hvis du får en allergisk
reaktion. Det sker meget sjældent.
Selvom du er blevet vaccineret, kan du bære smitten videre til andre. Det er derfor vigtigt,
at du stadig følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for at mindske smitte:






Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer
Hold afstand
Luft ud og skab gennemtræk
Vask hænder tit eller brug håndsprit
Gør rent, særligt på overflader som mange rører ved.

Kan jeg få bivirkninger efter vaccinationen?
Alle vacciner har bivirkninger, og det gælder også vaccinerne mod Covid-19. Ved
revaccination kan du opleve, at de almindelige bivirkninger bliver lidt værre, end ved dine
tidligere vaccinationer.
Hvis du oplever velkendte og forbigående symptomer som hovedpine, træthed, muskel- og
ledsmerter, kulderystelser eller let feber, behøver du ikke kontakte en læge.
Du bør kun kontakte en læge, hvis du oplever alvorlige symptomer, efter du er blevet
vaccineret. Det kan f.eks. være allergiske symptomer som vejrtrækningsbesvær,
hududslæt eller hævelser i ansigtet. Lægen kan vurdere, om symptomerne kan skyldes
vaccinen eller evt. andre forhold, og igangsætte behandling, hvis du har brug for det.
Lægen har pligt til at indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen.

Du kan altid finde den nyeste information om vaccination mod Covid-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside
www.sst.dk/covid-vaccination
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Du kan også selv indberette alvorlige bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen via
www.meldenbivirkning.dk.

