Názov PZS / Name of health care provider

Kód PZS / Health care provider code

Meno lekára / Name of physician

Kód lekára / Code of physician

Doklad pre pacienta o zaočkovaní proti Covid-19 (SARS-CoV-19)
Certificate of vaccination against COVID-19 (SARS-CoV-19) for a patient
Dávka/ Dose
Meno, priezvisko a dátum narodenia pacienta / Name, Surename and Date of Birth of patient

Anamnestický dotazník a vyšetrenie / Anamnestic questionnaire and examination

Dátum a čas podania vakcíny / Date and time of vaccination

Názov vakcíny / Name of the vaccine

Výrobca vakcíny / Vaccine manufacturer

Číslo šarže / Batch

ŠUKL KÓD / State Institute for Drug Control code

Identifikačné údaje očkovacieho centra / Vaccination center ID

Odtlačok pečiatky zdravotníckeho zariadenia / Stamp of the medical facility

Toto potvrdenie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 je vydané očkovacím centrom oficiálne registrovaným regulačnou autoritou
Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky alebo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Pozmeňovanie alebo falšovanie
potvrdenia vydaného pre úradné účely je trestné. Tento doklad nie je interoperabilným potvrdením o očkovaní (digitálne zelené osvedčenie)
podľa usmernení vydávaných v súvislosti s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie.
This COVID Vaccine Certificate was issued to a vaccinated person by the vaccination center officially recognized by the regulatory authority
Ministry of Health of the Slovak Republic or health care provider. Alteration or falsification of the document is illegal and may pose a criminal
risk.This certificate is not interoperable Digital Green Certificate issued by regulatory framework of European Parliament and Council related
to facilitation of free movement during the COVID-19 pandemic.

Ako každý liek aj táto vakcína môže mať niektoré sprievodné účinky, ktoré väčšinou trvajú 1-2 dni. Po prvej dávke
je ich množstvo a intenzita vyššia ako po druhej dávke vakcíny. Medzi najčastejšie sprievodné účinky patrí:
Bolesť a začervenanie v mieste vpichu
Pocit únavy a bolesť svalov a kĺbov
Bolesť hlavy
Nevoľnosť
Zvýšená telesná teplota alebo horúčka
Príznaky podobné chrípke
Po očkovaní si vyhraďte čas (1-2 dni) tak, aby ste mali nenáročný program, aktívne necvičte, zdržte sa náročnej
fyzickej práce, abstinujte, oddychujte. Sprievodné účinky očkovania tak budú miernejšie a postupne odoznejú.
V prípade výskytu sprievodných účinkov:
Na miesto vpichu si prikladajte studené obklady.
Pri teplote oddychujte a v prípade horúčky užite lieky na zníženie teploty podľa dávkovania v príbalovom letáku
(paracetamol, ibuprofen, acylpyrín). Dávkovanie neprekračujte. Pite viac tekutín.
Kontaktujte svojho lekára, ak príznaky neustúpia do 3 dní, prípadne sa vyskytnú iné nežiaduce účinky alebo
sa zmení Váš zdravotný stav.
Hlásenie akéhokoľvek podozrenia na nežiaduce účinky môžete vykonať aj priamo na Štátnom ústave pre kontrolu
liečiv cez elektronický formulár na www.sukl.sk, alebo telefonicky na 02/507 01 206.

