
Vaccination anti-Covid-19 :  
oui/non

La vaccination vous protège contre le Covid-19 
Certaines personnes contaminées par le  
Covid-19 tombent gravement malades. Elles ont 
une forte fièvre et des difficultés respiratoires. 
La vaccination contre le Covid-19 vous protège 
et protège aussi en fin de compte votre famille 
et les autres. Une fois vacciné, vous risquez 
moins de tomber malade. 
Plus le nombre de personnes vaccinées augmente, 
plus cela freine la circulation du virus. Davantage 
de choses redeviennent alors possibles et 
certaines mesures de lutte contre le Covid-19 
peuvent être supprimées.

Un choix personnel 
C’est à vous de choisir de vous faire vacciner 
ou pas. La vaccination est gratuite. Certaines 
personnes ne veulent pas se faire vacciner, 
par exemple pour des raisovns religieuses ou 
parce qu’elles craignent les possibles effets 
secondaires, comme une douleur au bras ou des 
maux de tête. En cas de doute ou de questions 
sur la vaccination, téléphonez à votre médecin 
généraliste.

Après la vaccination 
Une fois vacciné, il est important de continuer à 
respecter les mesures de lutte contre le Covid-19. 
En effet, le coronavirus continue de se propager 
et la vaccination ne protège pas à 100 %. De plus, 
on ne sait pas si les personnes vaccinées peuvent 
encore transmettre le virus. La question est en 
cours d’étude.

Tests 
Faites-vous tester si vous avez été vacciné mais 
que vous avez des symptômes de Covid-19. 
Il existe toujours un risque de contracter le virus, 
même s’il est minime, et vous pouvez peut-être 
contaminer d’autres personnes.

Pour toute question 
Consultez le site coronavaccinatie.nl  

ou téléphonez au 0800-1351
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Szczepienie przeciwko koronawirusowi: 
tak/nie

Szczepienie chroni przeciwko koronawirusowi 
U niektórych ludzi koronawirus wywołuje poważną 
chorobę. Objawia się to wysoką gorączką oraz 
problemami przy oddychaniu. Szczepienie 
przeciwko koronawirusowi chroni zaszczepionego, 
ale też jego rodzinę i inne osoby. Po zaszczepieniu 
prawdopodobieństwo zachorowania jest mniejsze. 
Im więcej ludzi podda się szczepieniu, tym 
wolniejsze będzie rozprzestrzenianie się wirusa. 
Im więcej ludzi podda się szczepieniu, tym większe 
staną się możliwości i zmniejszone zostaną 
działania skierowane przeciwko koronawirusowi. 

Wybór należy do Ciebie 
Sam decydujesz o tym, czy poddasz się 
szczepieniom czy nie. Szczepienie jest bezpłatne. 
Niektórzy ludzie nie chcą przyjmować szczepionek. 
Na przykład ze względów religijnych lub dlatego 
że boją się dolegliwości występujących czasem 
po zaszczepieniu, takich jak ból ręki lub głowy. 
Czy masz wątpliwości lub pytania dotyczące 
szczepienia? Jeśli tak, to skontaktuj się z lekarzem 
rodzinnym. 

Po szczepieniu 
Po zaszczepieniu ważne jest ciągłe przestrzeganie 
zasad chroniących przed koronawirusem. 
A to dlatego, że koronawirus nadal istnieje, 
a szczepienie nie zapewnia 100% ochrony. 
Poza tym jeszcze nie wiadomo, czy po szczepieniu 
można przenieść koronawirus na innych ludzi. 
Nadal prowadzi się badania pod tym kątem.

Testy 
Poddaj się testowi, jeśli po zaszczepieniu 
masz dolegliwości charakterystyczne dla 
koronawirusa. Prawdopodobieństwa zarażenia 
się koronawirusem jest małe, ale nadal istnieje. 
Możliwe jest też zarażenie innych ludzi.

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