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Covid-19 sustiprinančios vakcinos informacija  
Keli bendri mitai 

Mitas: Man nereikia skiepytis, nes jau sirgau Covid.  
Atsakymas: Neseniai atliktas tyrimas parodė, kad žmonės, kurie nebuvo paskiepyti 
nuo Covid-19, gali vėl užsikrėsti Covid jau net po trijų mėnesių. Atsiminkite, kad 
virusą taip pat galite nešioti ir platinti nežinant, net jei jaučiatės puikiai ir neturint 
jokių simptomų.  

Mitas: Natūraliau gauti imunitetą susirgus Covid-19 

Atsakymas: Mes nežinome, kiek laiko išlieka ir koks stiprus imunitetas gaudamas prasirgus Covid-19. 
Mes žinome, kad galite vėl ir vėl susirgti Covid-19, jei nuspręsite negauti vakcinos. Jūs rizikuojate 
smarkiai susirgti, praleisti darbą ir potencialiai galite pakliūti į ligoninę, jei susergate Covid-19. 
Gaudami vakciną, įgaunate imunitetą kontroliuotu būdu ir svarbiausia, kad patys pasirenkate laiką.  
 
 

Mitas: Aš jau turėjau abi vakcinos dozes, man nereikia sustiprinančios dozės. 
Atsakymas: Sustiprinanti Covid-19 vakcinos dozė padeda pagerinti apsaugą po 
pirmųjų dviejų vakcinos dozių.  
Tai padeda suteikti ilgalaikę apsaugą nuo sunkios ligos Covid-19 ligos. 

Mitas: Aš girdėjau, kad iš sustiprinančios dozės galima gauti nemalonių šalutinių poveikių ir aš 
nenoriu jaustis blogai šventiniu laikotarpiu 
Atsakymas: Paprastas atsakymas yra, kad daug geriau gauti vakciną dabar ir sumažinti riziką 
rimtai susirgti. Kai kurie lengvi šalutiniai poveikiai yra dažni ir trumpą laiką galite jaustis blogai. 
Dažnas šalutinis poveikis gali būti galvos skausmas, karščiavimas ir maudimas, tačiau paprastai 
jie būna lengvi ir ne visi juos patiria.  
 

Mitas: Nėra prasmės vakcinuotis, jei vis dar yra tikimybė, kad paskiepytas asmuo gali susirgti 
Covid-19.  
Atsakymas: Vakcinos gali padėti išvengti sunkaus susirgimo Covid-19. Nors daugelis žmonių, 
sergančių Covid-19, serga tik lengva liga, kiti gali susirgti sunkia liga arba net mirti. Niekaip iš 
anksto neįmanoma žinoti, kiek Covid-19 jums turės įtakos, net jeigu jums nekyla didesnė rimtų 
komplikacijų rizika.  
 

Covid-19 vakcinos padeda apsaugoti jus išmokant kūną, kaip pastebėti ir kovoti su Covid-19, iš 
tikrųjų juo nesergant. 
 
Norėdami gauti daugiau informacijos apie Covid-19 vakciną, įskaitant tai, kaip ją užsisakyti, ir 
išsamią informaciją apie vietinius vakcinų centrus, apsilankykite www.sneevaccine.org.uk  
 
 

Norėdami gauti daugiau informacijos apie Covid-19 vakciną, apsilankykite www.sneevaccine,org.uk  
Galite kreiptis pagalbos, jei nerimaujate dėl savo sąskaitų, savo darbo ar namų, skambinkite Suffolk Advice and Support 

Service 
 nemokamai 0800 068 3131 nuo pirmadienio iki penktadienio 9.00 - 17.00 val. 
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