След Вашата ваксинация
срещу COVID-19 със
Spikevax (Moderna)
Последна актуализация: 02 септември 2021 г.

За ваксината
Днес Ви бе поставена ваксината Spikevax (Moderna).
Тази ваксина може да предпази хората от заболяване от COVID-19. Ваксината срещу
COVID-19 Moderna не съдържа никакъв жив вирус и не може да Ви предаде COVID-19. Тя
съдържа генетичния код за важна част от вируса SARS-CoV-2, наречена шипов протеин.
След прилагането на ваксината Вашето тяло прави копия на шиповия протеин. След
това имунната Ви система ще се научи да разпознава и да се бори срещу вируса SARSCoV-2. Генетичният код се разгражда бързо от тялото.

Какво да очаквате след ваксинацията
Както при всяка ваксина, може да имате някои странични ефекти след прилагането на
ваксината срещу COVID-19.
Честите нежелани реакции след Moderna включват:
●
●
●
●
●
●

болка на мястото на инжектиране
умора
главоболие
болка в мускулите
повишена температура и втрисане
болка в ставите.

По-рядко срещаните нежелани реакции след Moderna включват:
●
●
●
●

зачервяване или подуване на мястото на инжектиране
подуване или болезненост в подмишницата
гадене/повръщане
увеличени лимфни възли.

Тези нежелани реакции обикновено са леки и обикновено изчезват в рамките на два или
три дни. Някои хора ще изпитат по-значими грипоподобни симптоми от тази ваксинация в
сравнение с други обичайни ваксинации и може да се наложи да прекъснат за известно
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време нормалните си дейности. Тези симптоми могат да се появят след всяка доза, но са
по-чести след втората доза.
Ако имате болка на мястото на инжектиране или повишена температура, главоболие или
болки в тялото след ваксинация, можете да приемате парацетамол или ибупрофен. Те
помагат за намаляване на някои от горните симптоми. Не е необходимо да приемате
парацетамол или ибупрофен преди ваксинация. Ако на мястото на инжектиране има
подуване, можете да използвате студен компрес.
Редките нежелани реакции, съобщени след Moderna, са:
● тежка алергична реакция (анафилаксия).
● миокардит (възпаление на сърдечния мускул) и перикардит (възпаление на
външната обвивка на сърцето). Повечето съобщени случаи са били леки и бързо
са се възстановили, въпреки че в момента се извършва дългосрочно
проследяване на тези случаи. Случаите възникват предимно след втората доза и
предимно при по-млади мъже (на възраст < 30 години).
Трябва да потърсите медицинска помощ след ваксинация, ако:
●
●
●
●

мислите, че имате алергична реакция. Обадете се на 000, ако изпитвате тежки
симптоми, като затруднено дишане, хрипове, ускорен сърдечен ритъм или колапс
имате болка, натиск или дискомфорт в гърдите, неравномерен сърдечен ритъм,
пропуснати удари или „прескачане“, прилошаване, недостиг на въздух или болка
при дишане
се тревожите за потенциална нежелана реакция или имате нови или неочаквани
симптоми
имате очаквана нежелана реакция към ваксината, която не е отминала след
няколко дни.

За симптоми, които не са спешни, можете да се обърнете към Вашия редовен доставчик
на здравни грижи (обикновено това е Вашият личен лекар).

Проследяване на безопасността на ваксината и съобщаване на
нежелани реакции
Можете да съобщавате за подозирани нежелани реакции на Вашия имунизационен или
друг медицински специалист. След това те ще направят официален доклад от Ваше име
до Вашето щатско или териториално здравно министерство или директно до Агенцията
за терапевтични материали (TGA).
Ако предпочитате сами да съобщите това, моля посетете интернет страницата reporting
suspected side effects associated with a COVID-19 vaccine на уебсайта на TGA и следвайте
указанията на страницата.

COVID-19 тестване след ваксинация
Някои нежелани реакции от ваксинацията срещу COVID-19 може да са подобни на
симптомите на COVID-19 (напр. повишена температура). Moderna обаче не съдържа жив
вирус и не може да причини COVID-19. Може да не е необходимо да Ви се прави тест за
COVID-19 или да се изолирате:
●
●

ако развиете общи симптоми като повишена температура, главоболие или умора
през първите два дни след ваксинацията; и
ако сте сигурни, че нямате никакви респираторни симптоми (напр. хрема,
кашлица, възпалено гърло, загуба на обоняние или вкус).

Въпреки това, трябва да проверите настоящите насоки във Вашия щат/територия за найактуална информация. Този съвет може да се промени в случай на огнище на COVID-19
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в местния Ви район. Все още може да се наложи да Ви се направи тест за COVID-19, ако
отговаряте на други критерии, например ако сте близък контакт на известен случай на
COVID-19. Ако имате съмнения, потърсете лекарско мнение.

Запомнете датата и часа за втората си доза
Важно е да Ви бъдат поставени две дози Moderna. Тези дози обикновено се прилагат
през интервал от 4-6 седмици, но при специални обстоятелства може да се препоръча
по-дълъг интервал. Втората доза вероятно ще удължи продължителността на защитата
срещу COVID-19.

Как се използва информацията, която предоставяте при
назначаването на часа Ви
За информация как се събират, съхраняват и използват личните Ви данни посетете
https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations
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