
Nie ma dowodów na to, że szczepienie przeciwko 
Covid-19 ma jakikolwiek wpływ na szanse związane 
z ponownym zajściem w ciążę. I nie ma konieczności 
wstrzymywania ewentualnej decyzji o ponownej ciąży 
po zaszczepieniu.

Nie martw się – to nie jest żywa 
szczepionka, więc ani Ty, ani 
Twoje dziecko nie mogą zarazić 
się przez nią wirusem Covid-19.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości 
dotyczące szczepionki przeciwko Covid-19, proszę 
omówić je ze swoją położną. Ma ona udzielać 
pacjentom pomocy i wsparcia.

Tutaj można zeskanować 
kod QR, aby umówić się 
na wizytę w centrum 
szczepień.

Albo bezpłatnie zadzwoń 
pod numer 119. Możesz 
rozmawiać z tłumaczem, 
jeśli potrzebujesz.

Przejdź na www.mybirthmychoice.co.uk, 
aby uzyskać więcej informacji o Covid-19  
i ciąży z tłumaczeniem na inne języki.

Nie zapomnij: potrzebujesz 
dwóch dawek, aby być 
całkowicie zabezpieczoną,  
plus dawkę przypominającą  
dla długoterminowej ochrony.

Szczepienie 
przeciwko Covid-19 jest 
skuteczne i bezpieczne 
dla Ciebie i Twojego 
dziecka.
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Setki tysięcy kobiet w ciąży na całym świecie 
zostały zaszczepione
przeciwko Covid-19.

Udowodniono, że szczepionki są bezpieczne.

Dowody wskazują na to, że szczepionki zmniejszają 
ryzyko zakażenia się koronawirusem, albo wystąpienia 
poważnych objawów chorobowych, jeśli dojdzie 
do zakażenia.

Teraz wiemy znacznie więcej o szczepionkach, 
mamy więc całkowitą pewność, że są one bezpieczne 
dla Ciebie i Twojego dziecka.

Zakażenie się Covid-19 w ostatnich miesiącach 
ciąży może mieć poważne konsekwencje dla 
Ciebie i Twojego dziecka.

Niektóre kobiety bardzo źle się czują i muszą 
zostać przyjęte do szpitala. Poważne 
powikłania są bardziej prawdopodobne 
u kobiet cierpiących na inne schorzenia, 
osób z nadwagą lub w wieku powyżej 35 lat, 
a także rasy czarnej lub azjatyckiej.

Koronawirus zwiększa również ryzyko 
przedwczesnego porodu, konieczności  
skorzystania z opieki neonatologicznej lub 
urodzenia martwego dziecka.

Karmienie piersią

Szczepionka jest 

bezpieczna dla kobiet 

karmiących piersią 

oraz tych, które planują 

to robić.

Szczepionka nie przechodzi z mlekiem matkido dziecka. Nie powinno sięrezygnować z karmienia, aby zaszczepić się przeciwko Covid-19.

Karmienie piersią jest bardzo korzystne 

dla matki i dziecka


