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Oto najczęściej występujące skutki uboczne po otrzymaniu szczepionki przez dzieci:

 
 Ból w ramieniu lub nodze Ból głowy Gorączka Dreszcze Zmęczenie

Czego można spodziewać się po zaszczepieniu 
dziecka przeciw COVID-19 (dzieci w wieku od 

6 miesięcy do 4 lat)

Zaszczepienie dzieci przeciwko COVID-19 może sprawić, że:
• Nie zachorują na COVID-19.
• Nie będą przechodzić choroby COVID-19 zbyt ciężko, jeśli na nią zachorują.
• Będą bezpieczne, chodząc do szkoły lub przedszkola.
• Będą bezpieczne podczas uprawiania sportu, zabaw i innych zajęć grupowych.

Informacje ogólne
Po szczepieniu przeciw COVID-19 organizm Twojego dziecka zacznie wytwarzać przeciwciała 
i przygotowywać je w inny sposób, aby chronić je przed wirusem COVID-19. Jest to tak zwana 
odpowiedź immunologiczna. Szczepionka NIE zawiera wirusa wywołującego zakażenie COVID-19.

Podobnie jak w przypadku innych szczepionek dla dzieci, większość dzieci czuje się dobrze po 
otrzymaniu szczepionki przeciw COVID-19. Niektóre dzieci mogą czuć się trochę osłabione. Zwykle 
jest to znak, że szczepionka zaczyna działać.

 

Co należy robić po szczepieniu
Po szczepieniu przeciwko COVID-19 zapewnij dziecku dużo miłości i uwagi. Większość skutków 
ubocznych szczepionek jest zwykle łagodna i krótkotrwała. Jeśli Twoje dziecko odczuwa skutki 
uboczne, możesz zrobić kilka rzeczy, które pomogą mu poczuć się lepiej. 

Jeśli w miejscu wstrzyknięcia pojawi się ból po wykonaniu zastrzyku:

• Przyłóż zimny okład owinięty ręcznikiem lub wilgotną ściereczką na bolące miejsce na maksymalnie 
20 minut lub w razie potrzeby.

• Zachęć dziecko do poruszania ramieniem lub nogą, aby zmniejszyć ból i opuchliznę. W przypadku 
niemowląt możesz delikatnie poruszać ich nogą.

ponad



17282 (Polish) 07/22

• Podaj dziecku środek przeciwbólowy bez aspiryny, na przykład ibuprofen lub acetaminofen. 
Skontaktuj się z pediatrą lub farmaceutą, jeśli potrzebujesz pomocy w kwestii dawkowania. 

Jeśli Twoje dziecko ma gorączkę:
• Podawaj dziecku dużo płynów, zwłaszcza wody.
• Podaj dziecku środek przeciwbólowy bez aspiryny, na przykład ibuprofen lub acetaminofen. 

Skontaktuj się z pediatrą lub farmaceutą, jeśli potrzebujesz pomocy w kwestii dawkowania.

Specjalne informacje na temat niemowląt i małych dzieci
Niemowlęta i małe dzieci mogą nie być w stanie powiedzieć, jak się czują, dlatego też ważne jest, 
aby zwracać na nie szczególną uwagę przez kilka dni po szczepieniu. Mogą wydawać się grymaśne, 
więcej płakać lub nie jeść tyle co zwykle. Niektóre dzieci mogą jeść mniej w ciągu 24 godzin po 
szczepieniu. 
Te dodatkowe kroki mogą być pomocne po szczepieniu:

• Nakarm dziecko piersią po szczepieniu, jeśli nadal karmisz piersią. 
• Od czasu do czasu delikatnie poruszaj nogą niemowlęcia w miejscu, w którym otrzymało 

zastrzyk. 
• W przypadku niemowląt umieść zimną, wilgotną ściereczkę w miejscu wstrzyknięcia, 

aby zmniejszyć ból i obrzęk.
• W przypadku gorączki pomóc może przemycie dziecka chłodną gąbką.

Ciężkie reakcje na szczepionkę przeciw COVID-19 są rzadkie. Ważne jest jednak, aby wiedzieć, 
kiedy należy szukać pomocy medycznej. 

Skontaktuj się z pediatrą
• Jeśli skutki uboczne są niepokojące lub nie ustępują po kilku dniach.
• Jeśli po szczepieniu u dziecka wystąpi wysoka gorączka (104°F (40°C) lub wyższa) albo 

osłabienie.
• Jeśli zauważysz coś, co Cię zaniepokoi.

Monitorowanie i dalsze działania
• Zachowaj kartę szczepionki z pierwszego zastrzyku i przynieś ją na następną wizytę.
• Jeśli Twoje dziecko jest w wieku od 6 miesięcy do 4 lat, zaleca się podanie 2 dawek szczepionki 

Moderna lub 3 dawek szczepionki Pfizer-BioNTech, aby zagwarantować pełną ochronę przed 
COVID-19.

• Jeśli Twoje dziecko ma obniżoną odporność (osłabiony układ odpornościowy), wymagane są 
dodatkowe dawki. 

• Zanotuj datę następnej wizyty dziecka w sprawie szczepienia, aby upewnić się, że będzie 
w pełni zaszczepione i chronione.

Co należy robić po szczepieniu, ciąg dalszy

W celu uzyskania dodatkowych informacji odwiedź następujące strony:
• https://www.cdc.gov/vaccines/parents/visit/before-during-after-shots.html
• https://www.cdc.gov/vaccines/parents/visit/less-stressful.html
• https://covid19vaccine.health.ny.gov/combatting-misinformation-about-covid-19-vaccines


