VÍTAJTE!

Krok 4: počkajte 15 minút

Krok 1: recepcia
Choďte na recepciu.
Pripravte si tieto dokumenty:
•
•
•

občiansky preukaz alebo elektronický
občiansky preukaz
pozvánku na očkovanie
očkovaciu kartičku, ak ste už dostali prvé
očkovanie proti koronavírusu

Choďte do odpočinkovej miestnosti. Počkajte
tam 15 minút. Máte alergickú reakciu na vakcínu?
V tom prípade vám môžeme okamžite pomôcť.
Po 15 minútach môžete ísť domov.

Pozor!
•

Existujú rôzne typy vakcín. V prípade niektorých
vakcín musíte dostať dve injekcie. Je to dôležité.
Po druhej injekcii budete lepšie chránení.

•

Niekoľko dní po očkovaní môžete mať ťažkosti.
Máte mierne začervenanie, bolesť alebo opuch
v hornej časti paže? Máte opuchnuté uzliny na
krku, v podpazuší …? Máte bolesti hlavy, bolesti
svalov, horúčku, bolesti kĺbov (kolená, prsty...)?
Ste unavení alebo pociťujete nevoľnosť?

Krok 2: pohovor
Najprv vyplňte otázky na zadnej strane. Potom sa
porozprávate so zdravotnou sestrou o vašom zdraví.
Ste zdraví? Budete dnes zaočkovaní? Rozhodne
o tom zdravotná sestra.
•
•

Budete dnes zaočkovaní? Po očkovaní
dostanete kartičku. Dobre si ju uschovajte.
Nebudete dnes zaočkovaní? Sestra vám vysvetlí ďalší postup.

Krok 3: očkovanie
Dostanete očkovanie.

Stáva sa to často. Po niekoľkých dňoch ťažkosti
zmiznú. Môžete si vziať paracetamol.
•

Dostali ste doma alergickú reakciu?
Máte červené vyrážky po celom tele?
V tom prípade kontaktujte svojho lekára.

Máte aj naďalej problémy alebo sa objavili ďalšie
ťažkosti? V tom prípade kontaktujte svojho lekára.

ĎAKUJEME, ŽE STE SA NECHALI
ZAOČKOVAŤ!

Dodržujte aj naďalej protikoronové opatrenia
Stále môžete vírusom nakaziť ostatných.

Tam, kde je to povinné,
noste rúško.

Dezinfikujte
si ruky.

Udržujte vzdialenosť
1,5 metra od ostatných ľudí
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Dnes dostanete vakcínu proti koronavírusu.
Aký bude postup?

V.U. Dirk Dewolf, administrateur-generaal Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel

Ako postupovať v
očkovacom centre

Otázky týkajúce sa vášho zdravia
Pozorne si prečítajte otázky. A označte krížikom možnosť „áno“ alebo „nie“.
Odpovedzte úprimne. Je to pre vaše vlastné zdravie.
Nerozumiete otázke? Sestra vám o chvíľu pomôže.
Otázka
1. Už ste dostali jedno očkovanie proti
koronavírusu?
• Áno? Odpovedzte na nasledujúcu otázku:
Akú značku a kedy? Pozrite vašu
očkovaciu kartičku.

Áno alebo Nie

Vysvetlenie

Áno


Nie


Áno? Skontrolujeme, aby ste dostali
vakcínu správnym spôsobom.

2. Cítite sa dnes zle?
(máte horúčku, bolesti v krku, kašeľ,
ťažkosti s dýchaním, strata čuchu …)

Áno


Nie


Áno? Dnes očkovanie nedostanete. Už ste
sa uzdravili? V tom prípade sa môžete
znovu objednať na očkovanie.

3. Mali ste za posledných 14 dní ťažkosti
(príznaky) spôsobené koronavírusom a
mali ste pozitívny test na koronavírus?

Áno


Nie


Áno? Dnes očkovanie nedostanete. Ak
nemáte príznaky koronavírusu počas 14
dní, môžete dostať vakcínu.

4. Boli ste v posledných 14 dňoch testovaní na koronavírus a mali ste podľa
testu koronavírus bez príznakov?

Áno


Nie


Áno? Dnes očkovanie nedostanete.
Vakcínu môžete dostať 14 dní po vykonaní testu.

5. Mali by ste teraz byť v karanténe?
Napríklad : pretože ste boli v kontakte s
niekým, kto má koronavírus.

Áno


Nie


Áno? Vakcínu môžete dostať až po
uplynutí 14 dní od kontaktu s niekým, kto
má koronavírus.

6. Dostali ste v uplynulých 14 dňoch
nejaké očkovanie?
• Áno? Odpovedzte na nasledujúcu otázku:
Kedy to bolo?

Áno


Nie


Áno? Doktor vám položí niekoľko ďalších
otázok.

Áno


Nie


Ak to nepoznáte, nevadí.
Áno? Doktor vám položí niekoľko ďalších
otázok.

.....................................................................................

....................................................................................
7. Máte alergiu na PEG (polyetylénglykol)
alebo polysorbát?

Nepoznám

8. Už ste niekedy mali alergickú reakciu na
očkovanie? Alebo ste potrebovali lekársku
pomoc po užití liekov?

Áno


Nie


Áno? Doktor vám položí niekoľko ďalších
otázok.

9. Už ste niekedy mali anafylaxiu
(= vážnu život ohrozujúcu alergickú
reakciu)?

Áno


Nie


Áno? Doktor vám položí niekoľko ďalších
otázok.

Otázka

Áno alebo Nie

Vysvetlenie

10. Už ste niekedy mali Quinckeho
edém (= opuch v hrdle, jazyku)?

Áno


Nie


Áno? Doktor vám položí niekoľko
ďalších otázok.

11. Máte systémovú mastocytózou
alebo dedičný angioedém?

Áno


Nie


Ak to nepoznáte, nevadí.
Áno? Doktor vám položí niekoľko
ďalších otázok.

Nepoznám

12. Ženy: Ste tehotná?

Áno


Nie


Áno? Zabezpečíme, aby ste dostali
správny typ vakcíny. Ak ste už dostali
prvú dávku očkovanie proti koronavírusu, v tom prípade dostanete rovnakú
vakcínu.

13. Máte astmu? A veľa tým trpíte, aj
keď na to beriete lieky?

Áno


Nie


Áno? Môžete dostať alergickú reakciu,
ale šanca je malá
Po očkovaní zostaňte v odpočivárni 30
minút, aby sme vám mohli pomôcť, ak
dostanete reakciu na vakcínu.

14. Máte alebo ste niekedy mali epilepsiu?

Áno


Nie


Áno? Nebojte sa, môžete byť zaočkovaní. Z vakcíny môžete dostať horúčku,
ak vám horúčka spôsobuje záchvaty,
môžete si vziať paracetamol.

15. Boli vám odstránené žľazy v
podpazuší?
Napríklad : pretože ste mali rakovinu
prsníka.
• Áno? Na ktorej strane?

Áno


Nie


Áno? Zabezpečíme, aby ste dostali
vakcínu správnym spôsobom.

Naľavo Napravo


Na obidvoch stranách


16. Beriete lieky na riedenie krvi?
Napríklad: Asaflow, Ascal, Aspegic,
Aspirine, Cardioaspirine, Clopidogrel,
Clexane, Fraxiparine, Fragmin, Heparine,
Plavix, Sintrom, Marcoumar, Marevan,
Pradaxa, Eliquis, Lixiana, Xarelto, …

Áno


Nie


17. Máte ďalšie otázky?

Áno


Nie


Áno? Zatlačíme dlhšie na miesto
vpichu.

