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Након вакцинације 
против ковида - COVID-19 

О вакцини 

Данас сте примили вакцину комирнати - Comirnaty (Pfizer Australia Pty Ltd). 

Та вакцина може да спречи обољевање од ковида - COVID-19. Вакцина комирнати - 

Comirnaty - не садржи живи вирус и од ње не можете да добијете ковид - COVID-19. 

Вакцина садржи генетски код за важан део вируса SARS-CoV-2 који се зове шиљасти 

протеин. Након вакцинације, организам производи копије шиљастог протеина и имуни 

систем научи да препознаје вирус SARS-CoV-2 и да се бори против њега. 

Шта можете да очекујете након вакцинације 

Као и код сваке вакцине, могуће је да ће се и након примања вакцине против ковида - 

COVID-19 - јавити неке нуспојаве.  

Уобичајене нуспојаве вакцине комирнати - Comirnaty - укључују: 

• бол или оток на месту убода инјекције 

• умор 

• главобољу 

• болове у мишићима 

• језу  

• температуру 

• болове у зглобовима. 

Ређе нуспојаве вакцине комирнати - Comirnaty - укључују: 

• црвенило на месту убода инјекције 

• мучнину 

• увећане лимфне чворове 

• да се уопштено лоше осећате 

• болове у рукама и ногама 

• несаницу 

• свраб на месту убода инјекције. 
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Ове нуспојаве су обично благе и нестају у року од једног или два дана. Ако након 

вакцинације добијете болове на месту убода инјекције или температуру, главобољу или 

болове у целом телу, можете да узмете парацетамол или ибупрофен. Ти лекови ће 

ублажити симптоме (пре вакцинације не треба да узмете парацетамол или ибупрофен). 

Ако се на месту убода инјекције појави оток, можете да ставите хладне облоге. 

Ретке нуспојаве које су пријављене након примања вакцине комирнати - Comirnaty - су: 

• озбиљне алергијске реакције (анафилакса) 

• привремена искривљеност једне стране лица (Белова парализа). 
 

Треба да затражите медицинску помоћ након вакцинације ако: 

• мислите да имате алергијску реакцију. Назовите 000 ако добијете озбиљне 
симптоме, на пример отежано или шиштаво дисање, брзе откуцаје срца или 
колапсирате. 

• вас забрињава потенцијална нуспојава или су се појавили нови или неочекивани 
симптоми. 

• имате очекивану нуспојаву вакцине која није прошла након неколико дана.  

За симптоме који нису хитне природе, можете да одете код вашег редовног здравственог 

радника (обично лекара опште праксе). 

Праћење безбедности вакцине и пријављивање нуспојава 

Нуспојаве на које сумњате да су настале од вакцине можете да пријавите даваоцу 

вакцине или другом здравственом раднику. Здравствени радник ће здравственим 

властима државе или територије или директно Управи за терапеутске производе 

(Therapeutic Goods Administration - TGA) поднети званични извештај у ваше име. 

Ако сами желите да пријавите нуспојаве, то можете да урадите на TGA вебсајту - 

пријављивање нуспојава за које се сумња да су настале од вакцине против ковида - 

COVID-19 vaccine - и да следите упутства на тој страници.  

Тестирање на ковид - COVID-19 - након вакцинације 

Неке нуспојаве вакцине против ковида - COVID-19 - могу да буду сличне симптомима 

обољења од ковида - COVID-19 (нпр. температура), иако вакцина комирнати – Comirnaty - 

не садржи живи вирус и не може да изазове ковид - COVID-19. Нећете морати да се 

тестирате на ковид - COVID-19, нити да будете у изолацији ако у прва два дана након 

вакцинације добијете само уобичајене симптоме, на пример температуру, главобољу или 

умор, и ако сте сигурни да немате респираторне симптоме (нпр. цурење носа, кашаљ, 

грлобоља, губитак чула мириса или укуса). Међутим, за ажуриране информације треба 

да проверите које смернице су тренутно на снази у вашој држави/територији. Те 

смернице могу да се промене ако у вашој околини избије епидемија ковида - COVID-19. 

Мораћете да се тестирате на ковид - COVID-19 - ако испуњавате друге критеријуме, нпр. 

ако сте били у блиском контакту са потврђеним случајем ковида - COVID-19. Ако нисте 

сигурни, затражите лекарски преглед. 

Не заборавите да одете и на други термин 

Важно је да примите две дозе вакцине комирнати - Comirnaty (Pfizer) - у размаку од 

најмање три недеље. Максимална заштита против ковида - COVID-19 - се стиче тек након 

најмање недељу дана после друге дозе.  

Како се користе подаци које дате приликом вакцинације 

За информације о прикупљању, чувању и коришћењу ваших личних података, погледајте 

https://www.health.gov.au/covid19-vaccines 
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