Informacije vezano za kovid-19-cijepljenje
Od decembra 2020. se u Švicarskoj možete cijepiti protiv kovid-19-virusa. Ovdje ćete pronaći najvažnija
pitanja i odgovore u vezi za cijepljenjem.

Ovako ćemo se zaštititi.
Djeluje li cijepljenje? I je li cijepljenje sigurno?
Da. Cijepljenje protiv kovid-19 virusa djeluje. I cijepljenje je sigurno. Ovo je Schweizerische
Heilmittelinstitut Swissmedic (švicarski institut za ispitivanje lijekova Swissmedic) točno provjerio. Tek je
nakon toga odobrio cijepljenje.
Cijepljenje je bilo testirano na više hiljada osoba. Studije pokazuju: Cijepljenje djeluje. I cijepljenje je
sigurno. I za starije osobe i za osobe sa ranijim oboljenjima.
Cijepljenje ne proizvodi teške nuspojave. To su studije do sada pokazale. Swissmedic nadgleda sigurnost i
učinkovitost cijepljenja i dalje.
Važno: Rizik za teške nuspojave nakon cijepljenja je veoma nizak. Rizik za tešku bolest nakon infekcije
s korona virusom je puno veći. Radi toga Savezni ured za zdravlje (BAG - Bundesamt für Gesundheit)
preporuča određenim osobama cijepljenje.
Tko bi se trebao cijepiti?
Prema Saveznom uredu za zdravlje BAG trebale bi se cijepiti sljedeće osobe:
1. Posebno ugrožene osobe kao starije osobe i osobe sa ranijim bolestima. Važno: Iako trudnice pripadaju
posebno ugroženim osobama. One se ne bi trebale cijepiti.
2. Osoblje bolnica i domova, koje ima kontakt s pacijentima. I osobe, koje se staraju o posebno ugroženim
osobama.
3. Osobe koje s posebno ugroženim osobama žive u istom kućanstvu.
4. Osobe koje borave u radnim prostorima, stanari domova i stambenih zajednica, u kojima je rizik zaraze
posebno visok. Npr. radnih prostora Ili domova za invalide. Također i osoblje od takvih radnih prostora,
stambenih domova i stambenih zajednica.
5. Svi drugi odrasli koji se žele cijepiti.
I osobe koje su već imale kovid-19 mogu se cijepiti. Ali bi se trebale cijepiti tek tri mjeseca nakon infekcije.
Važno: Imate li visoku temperaturu? Jeste li bolesni? Ne osjećate se dobro? Ili čekate na rezultat koronatesta? Ili ste u izolaciji ili karanteni? Onda se nemojte cijepiti sada. Pomaknite termin za cijepljenje. Obavite
cijepljenje međutim čim prije.
Tko se ne bi trebao cijepiti?
Savezni ured za zdravlje BAG ne preporuča cijepljenje sljedećim osobama:
• Osobama s teškom alergijom na neki sastojak cjepiva (naročito na polietilen glikol (PEG))
• Trudnicama. Do sada još nema studija o cijepljenju trudnica. Radi toga se ne zna kako će cijepljenje
djelovati na trudnoću. Ili na nerođeno dijete.
• Djeci i adolescentima mlađim od 16 godina. Do sada još nema studija o cijepljenju osoba mlađih od 16
godina. Radi toga se ne zna kako cijepljenje djeluje na djecu i adolescente mlađe od 16 godina.
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Gdje i kada se možete cijepiti?
Za cijepljenje su nadležni kantoni. Informacije o cijepljenju u kantonu St. Gallen pronaći ćete pod www.
sg.ch. Možete i Vašeg liječnika ili Vašu liječnicu pitati. Ili možete pitati u Vašoj apoteci.
Kako ide cijepljenje?
Dobivate injekciju u nadlakticu.
Koliko se često morate cijepiti?
Potrebna su 2 cijepljenja. Trebali biste otprilike 4 sedmice nakon 1. cijepljenja primiti 2. cijepljenje.
Važno: Napravite obadva cijepljenja. Samo tada ste koliko je moguće dobro zaštićeni.
Kako štiti cijepljenje?
Cijepljenje pomaže Vašem tijelu da se bori protiv virusa. Vaše tijelo izgrađuje zaštitu protiv kovid-19virusa. Za to je Vašem tijelu međutim potrebno vrijeme od par sedmica.
Otprilike 1 sedmicu nakon 2. cijepljenja Vaše tijelo je izgradilo zaštitu protiv kovid-19-virusa. Od sada je
rizik veoma nizak da obolite od kovida-19.
Važno: I nakon cijepljenja se držite pravila: Perite ruke. Nosite masku. I držite razmak. Zato što neki ljudi
mogu oboljeti od kovida-19, iako su cijepljeni. Ali većinom cijepljene osobe ne obole teško.
Želite li više informacija o djelovanju cijepljenja? Onda pogledajte na web-stranici www.bag-coronavirus.ch/
mrna.
Koliko dugo cijepljenje štiti?
To se još ne zna. Ali proizvođači cjepiva to istražuju.
Možda Savezni ured za zdravlje BAG preporuči jednog dana i 3. cijepljenje.
Možete li cijepljenjem dobiti kovid-19?
Ne. Cijepljenjem ne možete dobiti kovid-19. U cjepivu nema korona-virusa.
Ima li cijepljenje nuspojave?
Svako cijepljenje može imati nuspojave. Većinom su nuspojave međutim slabe. I većinom nuspojave brzo
prođu.
Koje nuspojave mogu nastati?
Ove nuspojave budu često:
• mjesto uboda postane crveno, boli ili natekne.
• glavobolje
• umor
• bolovi u mišićima i zglobovima
• općeniti simptomi kao drhtavica ili lagana groznica

2/3

Ove nuspojave pokazuju da tijelo izgrađuje zaštitu protiv kovid-19-virusa.
Teške nuspojave su veoma rijetke. U teške nuspojave pripada na primjer teška alergijska reakcija. U tom
slučaju nakon cijepljenja dolazi do otekline, crvenila, svrbeža ili teškog disanja. Imate li takve simptome?
Onda molimo Vas odmah razgovarajte sa Vašom liječnicom ili Vašim liječnikom!
Koliko dugo nuspojave mogu trajati?
Normalno je da nuspojave nakon nekoliko dana prođu. Imate li nakon sedmice dana još uvijek nuspojave?
Ili se nuspojave pogoršavaju? Ili ste zabrinuti? Onda molimo Vas razgovarajte sa Vašom liječnicom ili
Vašim liječnikom!
Što morate učiniti nakon cijepljenja?
Jeste li primili 1. cijepljenje? Tada molimo Vas odmah dogovorite termin za 2. cijepljenje. Trebali biste
otprilike 4 sedmice nakon 1. cijepljenja primiti 2. cijepljenje.
Važno: Poštujte ova pravila i nakon cijepljenja: Perite ruke. Nosite masku. I držite razmak.
Cijepljeni ste. Možete li druge osobe ipak zaraziti s kovidom-19?
To se još ne zna. Ali može biti da usprkos cijepljenju dobijete kovid-19 infekciju. Međutim sa velikom
vjerojatnošću neće biti bolesni. Ili ćete dobiti samo lagane simptome. Možda ipak druge osobe možete
zaraziti virusom. Radi toga i nakon cijepljenja poštujte ova pravila: Perite ruke. Nosite masku. I držite
razmak.
Morate li cijepljenje platiti?
Ne. Cijepljenje je besplatno.
Je li cijepljenje dobrovoljno?
Da. U Švicarskoj su cijepljenja dobrovoljna.
Želite li više informacija vezano za kovid-19-cijepljenje?
Pronaći ćete više informacija na web-stranici od Bundesamt für Gesundheit (Savezni ured za zdravlje):
www.bag-coronavirus.ch/impfung. Možete nazvati i info-liniju ureda: 058 377 88 92.
Ili pitajte Vašu liječnicu ili vašeg liječnika.
I u apoteci ćete dobiti više informacija.
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