Społeczność SZCZEPIONKA

Szczepionka COVID-19 w Hrabstwie
DuPage: Nasza najlepsza
Przetestowane, bezpieczne i skuteczne szczepionki
przeciwko COVID-19 pomogą nam odzyskać kontrolę nad
naszym życiem i wrócić do ulubionych ludzi i miejsc.
Naukowcy mieli przewagę.
Szczepionki powstały w wyniku dziesięcioleci pracy nad
opracowaniem szczepionek przeciwko podobnym wirusom.
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Przetestowane, bezpieczne i skuteczne.
Ponad 70,000 wolontariuszy brało udział w badaniach
klinicznych dwóch szczepionek (Pfizer i Moderna), aby
sprawdzić, czy są one bezpieczne i czy zapobiegają COVID-19.
Wśród wolontariuszy byli Czarnoskórzy/Afroamerykanie,
Hiszpanie /Latynosi, Azjaci i inni.
W około 95% przypadków szczepionki są skuteczne w
zapobieganiu COVID-19. Nie wywołują poważnych problemów,
które by odnotowano w badaniach klinicznych. Amerykańska
Agencja Żywności i Leków (FDA) zapewnia, że szczepionki są
bezpieczne i mogą zapobiec zarażeniu się COVID-19. Podobnie
jak w przypadku wszystkich leków bezpieczeństwo
szczepionek jest nadal monitorowane po ich zastosowaniu.
Nie można nabyć COVID-19 poprzez szczepienie.
Po podaniu szczepionki mogą wystąpić czasowe reakcje, takie
jak ból ramienia, ból głowy lub uczucie zmęczenia i obolałości
przez dzień lub dwa.
Zaszczep się bezpłatnie.
Szczepionka przeciwko COVID-19 będzie dostępna bezpłatnie
dla wszystkich, w tym dla osób bez ubezpieczenia i
dokumentów.
Potrzebne są dwa zastrzyki, aby zbudować
odporność.
Po otrzymaniu pierwszej dawki, trzeba będzie powrócić po
okresie od 21 do 28 na drugą dawkę.
Kontynuuj przestrzeganie trzech następujących reguł, aż
wszyscy zostaną zaszczepieni.
Noś Maskę. Zachowuj dystans społeczny. Myj ręce.
Przestrzeganie tych zasad to najlepszy sposób, by wzajemnie
się chronić, dopóki wszyscy nie zostaną zaszczepieni.

Szacowana populacja i harmonogram szczepień
Przysługuje Ci prawo do otrzymania szczepionki.
Szczepionka będzie dostępna dla wszystkich, którzy są
uprawnieni i wyrażają zgodę. Ponieważ dostawy będą początkowo
ograniczone, szczepionka będzie wykonywana zgodnie z
podejściem fazowym:
Faza 1a: Personel medyczny, personel opieki zborowej i
rezydenci.
Faza 1b: Niezbędni pracownicy i osoby w wieku 65+.
Faza 1c: Osoby w wieku od 16 do 64 lat ze schorzeniami,
które zwiększają ryzyko ciężkiego COVID-19 i inni niezbędni
pracownicy.
Faza 2: Dostępna jest większa liczba szczepionek. Reszta
populacji.
Zalecenia grupowe prawdopodobnie ulegną zmianie w zależności
od dostępnych szczepionek, dostaw i rozprzestrzeniania się
choroby w społeczności.
Bądź na bieżąco.
Więcej informacji na temat szczepionki, jej bezpieczeństwa i
skuteczności oraz planowania działań w Hrabstwie DuPage
można znaleźć pod adresem:

www.dupagehealth.org/covid19vaccine
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