
 
 

Stowarzyszenie wolontariuszy Brobyggerne w Færder dziękuje Ci za odczyt 

informacji o koronawirusie. 

Walczymy razem z COVID-19. 

 
Na odwrocie znajdują się pozdrowienia od naczelnego lekarza gminy z odpowiedziami na 
pytania dotyczące koronawirusa.  

 

Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) tak mówi o szczepionce:  

• W przypadku osób zaszczepionych rzadziej dochodzi do zakażeń. 

• Zaszczepieni są rzadziej hospitalizowani. 

• Zaszczepieni rzadziej wymagają leczenia na intensywnej terapii oraz leczenia pod 

respiratorem. 

• Zaszczepieni są szybciej wypisywani ze szpitala, jeśli trafią tam w pierwszej kolejności. 

• Zaszczepieni mają niskie ryzyko poważnego przebiegu choroby oraz zgonu z powodu 

Covid-19.  

• Zaszczepieni rzadziej zarażają kolejne osoby 

• …. niż osoby niezaszczepione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami: 

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

Terje Vangås, tel. 911 31 339. 



Koronawirus i szczepienia 

Dlaczego warto skorzystać z wziąć trzeciej dawki szczepionki, jeżeli nie chroni ona przed 
zakażeniem przeciw Omikronem? 

Obecnie bardzo dużo osób jest zarażonych Covid-19. Wielu z nich poddanych jest 

hospitalizacji. Szczepienie zmniejsza ryzyko poważnego przebiegu choroby również w 

przypadku wariantu Omikron.  

 
Zaburzenia miesiączkowania jako skutek uboczny.   
Większość kobiet doświadcza nieregularnych krwawień w ciągu swojego życia. Nie wiemy, czy po 
zaszczepieniu zdarza się to częściej niż normalnie.  Na ten moment nie został udowodniony związek 
między zaburzeniami miesiączkowania, a przyjęciem szczepionki. 
 
Bezpłodność – zarówno chłopcy, jak i dziewczęta uważają, że mogą stać się bezpłodni, po przyjęciu 
szczepionki  
Nie ma żadnego podejrzenia, że szczepionka wpływa na płodność zarówno u kobiet jak i u mężczyzn.  

 
Dla tych, którzy do tej pory nie przyjęli szczepionki przeciw COVID-19.  
Jeszcze nie jest za późno, aby się zaszczepić!! Zdecydowanie zaleca się szczepienie przeciwko Covid-
19. Szczepionka chroni przed poważnym przebiegiem choroby. Obecnie, wielu hospitalizowanych z 
poważnym przebiegiem choroby to osoby niezaszczepione.  
 

Interakcje towarzyskie 

• Ważne jest, aby ograniczyć liczbę osób, z którymi przebywasz. W ten sposób 

możesz ograniczyć rozprzestrzenianie się infekcji, jeśli zachorujesz.  

 

• Nie powinieneś przyjmować więcej niż 10 gości w domu, w wyłączeniem własnego 

gospodarstwa domowego. Jednorazowo możesz przyjąć do 20 gości w okresie świąt 

Bożego Narodzenia i Nowego Roku, zachowując odległość jednego metra między 

gośćmi.  

 

• Ważne jest, aby odizolować się od innych oraz poddać się testowi na obecność 

przetestować się na koronawirusa, jeśli czujesz się chory.  

 

• Jeśli wykryto u ciebie koronawirusa, musisz przebywać w izolacji. Wówczas musisz 

odizolować się od innych oraz nie przyjmować wizyt. Jeśli mieszkasz sam, jedzenie i 

inne niezbędne produkty mogą być dostarczone pod drzwi.  

 

Z poważaniem  
Elin Nordstrand Jakobsen 
Naczelny lekarz gminy 
 
www.færder.kommune.no  
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