
Potrzebujesz pomocy?

Wiemy, że podczas pandemii ucierpiały nasze 
lokalne społeczności. Centrum pomocy BwD 
jest nadal dostępne, aby zapewnić wiele różnych 
rodzajów wsparcia podczas powrotu do 
normalności:

•  Zarządzanie finansami, świadczeniami i długiem
•  Wsparcie zdrowia psychicznego
•  Dobre samopoczucie i samotność
•  Nauka, szkolenie i zatrudnienie
•  Dostęp do Internetu i korzystanie z 

nowoczesnych technologii
•  Dostęp do żywności i innych niezbędnych 

rzeczy
•  Wsparcie w identyfikowaniu dezinformacji i 

mitów dotyczących szczepień

Skontaktuj się z naszym zespołem z Centrum 
pomocy:

www.blackburn.gov.uk/helphub
01254 588111

Lub przyjdź do centrum pomocy społeczności w 
centrum Blackburn, naprzeciwko M&S

www.blackburn.gov.uk

“�Zaszczepiłem�się,�abyśmy�
mogli�wrócić�do�normalności”

Megan Longworth

Szczepienie przeciwko Covid oznacza mniejsze 
prawdopodobieństwo zarażenia się wirusem i 

zachorowania.

Dołącz do tysięcy już zaszczepionych w gminie.

W Blackburn with Darwen łatwo jest zaszczepić się. W 
tej ulotce znajdują się wszystkie informacje potrzebne 
do podjęcia decyzji o ochronie siebie i swoich bliskich 

przed Covid poprzez zaszczepienie się.

Planowanie�z�wyprzedzeniem�–�kilka�wskazówek

To normalne, że przez około 24 godziny po 
otrzymaniu szczepionki przeciw Covid poczujesz 
się trochę źle – to znak, że szczepionka działa. 
Objawy są łagodne i nie występują u każdego. 
Typowe objawy mogą obejmować:

Headache Fever &/or
chills

Body
aches

Feeling
tired

Feeling
sick

A sore arm where
the needle went in

Przyjmowanie paracetamolu może 
pomóc w tych objawach.

Jeśli obawiasz się, że nie możesz iść do pracy, 
zaplanuj szczepienie, gdy będziesz mieć dzień 
lub dwa dni wolne od pracy.

“�Zaszczepiłem�się,�zaraz�po�skończeniu�
16�roku�życia,�aby�chronić�moją�
rodzinę,�przyjaciół�i�społeczność.”

  Muhammed

Nadszedł�czas,�abyś�i�Ty

zaszczepił�się�przeciw�Covid!�

Bół głowy

Uczucie 
zmęczenia

Gorączka i/lub 
dreszcze

Złe
samopoczucie

Bóle
 

Ból ramienia w
miejscu wkłucia igły



Możesz�mieć�pewność,�że�szczepionka�przeciw�
Covid�jest�bezpieczna

•  Badania nad typem szczepionki, która chroni przed 
Covid, były prowadzone przez dziesięciolecia, 
zapewniając naukowcom podstawy do tworzenia 
szczepionek na wszelkie pojawiające się wirusy.

 
•  Zanim jakakolwiek szczepionka będzie mogła być 

zastosowana, musi przejść rygorystyczne testy 
jakości, bezpieczeństwa i skuteczności oraz zostać 
zatwierdzona przez niezależną Agencję Regulacji 
Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej (MHRA). 
Szczepionki przeciw Covid nie różnią się pod tym 
względem i zostały zatwierdzone przez MHRA.

•  Każda ze szczepionek przeciw Covid została 
przetestowana na dziesiątkach tysięcy ludzi na 
całym świecie. Zostały przetestowane zarówno na 
mężczyznach, jak i kobietach, na osobach o różnym 
pochodzeniu etnicznym i w każdym wieku od 18 do 
84 lat.

•  Istnieją doniesienia o niezwykle rzadkich przypadkach 
zakrzepów krwi. Szczepionka Oxford / AstraZeneca 
jest bezpieczna, skuteczna i uratowała już tysiące 
istnień ludzkich. Zarówno MHRA, jak i Wspólny 
Komitet ds. Szczepień i Szczepień (JCVI) stwierdziły, 
że szczepionki przynoszą więcej korzyści niż zagrożeń 
dla większości dorosłych.

•  JCVI zaleca, aby osobom w wieku poniżej 40 lat 
bez podstawowych schorzeń należy zaproponować 
szczepionkę alternatywną do szczepionki Oxford 
/ AstraZeneca. Szczepionka Pfizer i Moderna jest 
dostępna w Blackburn with Darwen.

•  Szczepionka Covid jest bezpieczna dla kobiet w ciąży 
i matek karmiących piersią. 

•  Jeśli planujesz ciążę, pamiętaj, że nie ma dowodów 
na to, że szczepionka ma jakikolwiek wpływ na Twoją 
płodność lub szanse zajścia w ciążę i nie ma potrzeby 
unikania zajścia w ciążę po szczepieniu.

•  Szczepionka przeciw Covid jest odpowiednia dla 
wegetarian i wegan oraz osób wszystkich wyznań. 

•  Bardzo ważne jest, aby otrzymać obie dawki 
szczepionki przeciw Covid. Jedna dawka zapewni 
Ci pewną ochronę, ale po drugiej dawce będziesz 
znacznie lepiej chroniony przed Covidem. Drugą 
dawkę można przyjąć osiem tygodni lub 56 dni po 
pierwszej dawce.

Otrzymanie�szczepienia�w�Blackburn�
with�Darwen�nigdy�nie�było�prostsze!

Darmowy�autobus
Można skorzystać z autobusu za darmo – po 
prostu powiedz kierowcy, że jedziesz na 
szczepienie przeciw Covid (Jeśli potrzebujesz 
innej pomocy z transportem do miejsca 
szczepień, skontaktuj się z naszym Centrum 
Pomocy pod numerem 01254 588111)

Odwiedź stronę www.healthierlsc.co.uk/getmyjab
aby uzyskać szczegółowe informacje na temat 

tego, gdzie można otrzymać szczepionkę, w tym 
godziny otwarcia.

Darmowy�parking
W Blackburn znajdują się bezpłatne 
miejsca parkingowe na parkingu na Penny 
Street, jeśli zamierzasz się zaszczepić

Wsparcie
Jeśli nie masz pewności, czy udać się 
na miejsce szczepień lub potrzebujesz 
wsparcia, aby wyjść z domu, skontaktuj się 
z nami, a my dołożymy wszelkich starań, 
aby Ci pomóc

Szczepienia�w�domu
Możemy zorganizować szczepienie w 
Twoim własnym domu, jeśli spełniasz 
określone kryteria – na przykład jesteś 
osobą wyjątkowej troski pod względem 
klinicznym lub w wieku powyżej 40 lat

Wybór�ośrodków�szczepień
Istnieje wiele dogodnych miejsc, w 
których można się zaszczepić – w 
tym lokalne apteki i ośrodki lokalnej 
społeczności

Dostępne�poradnie�ambulatoryjne
Nie musisz umawiać się na wizytę, aby 
otrzymać szczepionkę - po prostu pójdź 
do wybranego miejsca szczepień

Dogodne�godziny�otwarcia�
Miejsca szczepień są otwarte siedem dni w 
tygodniu, od 8:00 do 20:00 – dzięki czemu 
możesz łatwo dopasować to do Twojego 
systemu pracy lub opieki nad rodziną

Wszyscy chcemy, aby życie jak najszybciej wróciło 
do normy.
 
Najlepszym sposobem jest otrzymanie szczepionki 
przeciw Covid – aby chronić siebie, swoich bliskich 
i swoją społeczność.
 
Osoby zaszczepione są o 50-60% mniej narażone 
na Covid z objawami. Jest jeszcze bardziej mało 
prawdopodobne, że poważnie zachorują na Covid, 
będą potrzebować leczenia szpitalnego lub stracą 
życie z tego powodu. Osoby zaszczepione są 
również mniej narażone na zarażanie wirusem 
innych osób.

Ponadto osoby, które otrzymały obie dawki 
szczepionki, nie muszą izolować się, gdy zostaną 
zidentyfikowane jako bliski kontakt, jeśli wynik testu 
na obecność wirusa będzie ujemny.

Zeskanuj tutaj, aby znaleźć więcej odpowiedzi na 
pytania dotyczące szczepionki przeciw Covid

“�Samodzielnie�szukałem�
informacji�na�temat�
istniejących�mitów”

  Mariyam Emam 

Zeskanuj tutaj przewodnik po programie 
szczepień przeciw Covid w różnych językach


