
 
 

Færder Brobyggerne dėkoja už tai, kad jūs priėmėte informaciją apie 

koronavirusą. Jūs prisidedate prie kovojimo prieš Covid 19. 

 

Kitoje pusėje rasite vyriausiojo savivaldybės gydytojo atsakymus į klausimus apie koroną. 

 

Nacionalinis visuomenės sveikatos institutas (FHI) nurodo šiuos dalykus apie vakcinas: 

• Pasiskiepiję žmonės užsikrečia rečiau 

• Į ligoninę paguldomi rečiau 

• Jiems rečiau reikia intensyvios priežiūros ir respiratoriaus 

• Greičiau išrašomi iš ligoninių tuo atveju, jei ten patenka 

• Turi mažesnę riziką sunkiai susirgti ir mirti dėl COVID-19 

• Rečiau užkrečia kitus 

• … negu nepasiskiepyję . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jei turite klausimų, susisiekite su mumis:  

Sondos Ibrahim Bassam, tel. 404 71 664, Bente Gausdal, tel. 975 45 901, arba 

Terje Vangås, tel. 911 31 339. 



Korona ir vakcinacija 

Kodėl reikia pasiskiepyti 3 vakcina, jei skiepijimas nepadeda nuo omikron varianto? 

Labai daug kas dabar užsikrečia Covid-19. Daug žmonių yra hospitalizuoti. Vakcinacija 

sumažina sunkios ligos riziką taip pat dėl omikron varianto. 

 
Menstruacijų sutrikimai kaip šalutinis poveikis 
Dauguma moterų per visą gyvenimą patiria nereguliarius menstruacijų kraujavimus. Nežinoma, ar tai 
įvyksta dažniau po vakcinacijos nei įprastai. Joks aiškus ryšys tarp to dar neįrodytas. 

 
Nevaisingumas – tiek vaikinai, tiek merginos mano, kad gali tapti nevaisingi, jei bus paskiepyti 
Nėra jokių įtarimų, kad vakcinos turi įtakos moterų vaisingumui ar sukelia vyrų nevaisingumą. 

 
Tiems, kurie dar neskiepijo 
Dar ne per vėlu pasiskiepyti!! Labai rekomenduojama pasiskiepyti nuo Covid-19. Vakcina apsaugo 
nuo sunkios ligos. Daug žmonių, kurie šiuo guli ligoninėse ir yra gydomi nuo sunkios ligos, yra 
nepasiskiepiję. 

 

Socialumas 

• Svarbu apriboti žmonių, su kuriais susitinkate, skaičių. Tokiu būdu susirgus galite 

apriboti infekcijos plitimą. 

 

• Namuose neturėtų būti daugiau nei 10 svečių, neįskaičiuojant namiškių. Vieną 

kartą per Kalėdų ir Naujųjų metų šventes galite pakviesti iki 20 svečių, o atstumas 

tarp svečių turėtų būti vienas metras. 

 

• Svarbu laikytis nuošaliau kitų ir pasitikrinti, ar neužsikrėtėte koronavirusu, jei 

jaučiate, kad sergate. 

 

• Jei jums diagnozuota korona, turite būti izoliacijoje. Tada turite būti vienas 

namuose ir nepriiminėti lankytojų. Jei gyvenate vienas, maistas ir kitos būtinos 

prekės gali būti pristatytos prie jūsų durų. 
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