20 de desembre de 2021

Informació
sobre la vacunació
contra la COVID-19
Per què m’hauria
de vacunar?

Són segures,
les vacunes?

Per tu

Les vacunes contra la COVID-19 han passat
per un procés d’investigació molt acurat
i han estat revisades i aprovades per diferents
organismes oficials.

Per la gent que estimes

Poden provocar alguns efectes secundaris
lleus, com ara molèsties al braç (a la zona de
la injecció), cansament, malestar general, mal
de cap o febre. Solen aparèixer l’endemà de
la vacunació, s’alleugen amb paracetamol
i desapareixen en un o dos dies. S’han
administrat milers de milions de dosis a tot el
món. Si una vacuna no fos segura, es retiraria.

La vacuna disminueix la possibilitat d’emmalaltir
i, a més, evita 9 de cada 10 casos greus i morts
per COVID-19.
Si et vacunes, ajudes a protegir els més
vulnerables, com la gent gran.

Per tothom

Per avançar cap a la immunitat de grup, perquè
hi hagi menys gent als hospitals i per poder
anar recuperant les activitats habituals.

Les vacunes ofereixen protecció davant de totes
les variants de la COVID-19 conegudes fins al moment.

Quan em
puc vacunar?

Què he de fer
per vacunar-me?

Quan més aviat millor si:

Pots demanar cita a vacunacovidsalut.cat

Tens més de 5 anys. Els menors de 16 anys han d’anar a
vacunar-se acompanyats pel seu pare, mare o tutor/a legal.

No et pots vacunar si has tingut reaccions al·lèrgiques greus a algun component
d’aquestes vacunes, estàs passant la COVID-19 o estàs fent aïllament.

La vacunació contra la COVID-19 ha evitat a Catalunya més de 10.000 morts
de gener a setembre de 2021.

Les persones
vacunades s’han
de continuar
protegint

Mantingues
la distància
de seguretat

La vacuna
és gratuïta

Informa-te’n

Renta’t
les mans
sovint

Usa la
mascareta

Ventila
els espais
tancats

Les vacunes no
contagien la COVID-19

Si tens dubtes
/ És molt important que
triïs fonts d’informació
fiables.

al teu centre
de salut

trucant
al 061

al web
canalsalut.gencat.cat

/ Protegeix-te de les
notícies falses i no les
comparteixis.

