
Vaccination anti-Covid-19 :  
effets secondaires possibles

Symptômes  
Certaines personnes ne ressentent rien de 
particulier après la vaccination. D’autres 
peuvent ressentir par exemple une douleur 
au point d’injection, ou encore des douleurs 
musculaires ou de la fièvre pendant quelques 
jours. Ces symptômes sont appelés effets 
secondaires.

Quels symptômes ?  
Vous pouvez ressentir les symptômes suivants : 
• Douleur au point d’injection 
• Maux de tête 
• Fatigue 
• Douleurs musculaires 
• Fièvre

Anti-douleur 
Ces symptômes durent en général de 1 à 3 
jours. Vous pouvez prendre un anti-douleur 
pour les soulager. Le risque d’avoir d’autres 
effets secondaires est très réduit. Si les 
symptômes qui suivent la vaccination sont 
très forts, appelez immédiatement votre 
médecin généraliste.

Questions  
Vous pouvez regarder une vidéo 
d’information (en néerlandais) sur le site 
corona.steffie.nl/vaccinatie. 
Si vous avez encore des questions, 
appelez le 0800-1351  
(pas de frais d’appel supplémentaires).

Pour toute question 
Consultez le site coronavaccinatie.nl  

ou téléphonez au 0800-1351
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Szczepienie przeciwko koronawirusowi: 
Czy odczuwasz działania uboczne?

Dolegliwości    
Niektórym ludziom po zaszczepieniu nic nie 
dolega.  Możliwe jest jednak wystąpienie 
działań ubocznych. I tak, w miejscu ukłucia 
może wystąpić ból. Czasem przez kilka 
dni występuje ból mięśni lub gorączka. 
Te dolegliwości określa się mianem działań 
ubocznych.

Jakie dolegliwości występują?   
Po szczepieniu mogą wystąpić następujące 
dolegliwości:  
• ból w miejscu ukłucia  
• ból głowy  
• zmęczenie 
• ból mięśni  
• gorączka 

Środki przeciwbólowe 
Dolegliwości występują najczęściej przez 1 do 
3 dni. Można wtedy zażyć środek zwalczający 
ból. Możliwe jest też występowanie innych 
działań ubocznych. Prawdopodobieństwo 
ich wystąpienia jest jednak bardzo małe. 
Jeśli masz dużo dolegliwości spowodowanych 
szczepieniem, to skontaktuj się bezzwłocznie z 
lekarzem rodzinnym.

Pytania  
Dodatkowe informacje w formie 
filmu wideo znajdują się na stronie  
corona.steffie.nl/vaccinatie.  
Jeśli masz jeszcze pytania, to zadzwoń 
pod numer 0800-1351  
(bez dodatkowych kosztów za połączenie).  

Czy nadal masz pytania?
Wejdź na stronę coronavaccinatie.nl 
albo zadzwoń pod numer 0800-1351

12 mei 2021


