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Please read the product 
information leaflet for more details 
on your vaccine, including 
possible side effects, by searching 
Coronavirus Yellow Card. 
You can also report suspected 
side effects on the same website 
or by downloading the Yellow 
Card app. 
coronavirus-
yellowcard.mhra.gov.uk 

Моля, прочетете 
информационната листовка на 
продукта за повече подробности 
относно вашата ваксина, 
включително възможни 
странични ефекти, като 
потърсите Coronavirus Yellow 
Card. 
Можете също да съобщите за 
подозирани странични ефекти 
на същия уебсайт или като 
свалите приложението Yellow 
Card. 
coronavirus-
yellowcard.mhra.gov.uk 



  
People who are most at risk from 
the complications of COVID-19 
are being offered the COVID-19 
vaccination first. 

Ваксината се предлага първо на 
хора, които са с най-висок риск 
от усложнения от КОВИД-19.  

  
The vaccine you are being offered 
is among the first to be approved 
as safe and effective by the 
Medicines and Healthcare 
products Regulatory Agency 
(MHRA). 
You have just received your first 
dose and now should plan to 
attend your next appointment. 
This leaflet is a guide to what to 
do now. 

Ваксината, която ви се 
предлага, е сред първите, 
одобрени като безопасни и 
ефективни от Агенцията за 
регулиране на лекарствата и 
здравните продукти (MHRA). 
Току-що сте получили първата 
си доза и сега трябва да 
планирате да отидете на часа 
за втората. Тази листовка е 
ръководство за това какво да 
направите сега. 

In Northern Ireland, the types of 
COVID-19 vaccine to be used 
require two doses to provide the 
best protection. They have been 
shown to be safe and effective in 
clinical trials. 

Видовете ваксини срещу 
КОВИД-19, използвани в 
Северна Ирландия, изискват 
две дози, за да осигурят най-
добрата защита. Доказано е в 
клинични изпитвания, че те са 
безопасни и ефективни.  

An independent group of experts 
has recommended that these 
vaccines are offered to those at 
highest risk of catching the 
infection and suffering serious 
complications if they do 
catch the infection. 

Независима експертна група, 
препоръчва тези ваксини да се 
предлагат на тези с най-висок 
риск от заразяване и от 
сериозни усложнения или смърт 
в следствие на зараза с КОВИД-
19. 

This includes older adults in care 
homes and frontline health and 
social care workers. 
When more vaccine becomes 
available, the vaccines will be 
offered to other people  at risk as 
soon as possible. 

Това включва възрастни хора в 
домове за грижа и здравни и 
социални работници от първа 
линия. Когато станат достъпни 
повече ваксини, те ще бъдат 
предложени възможно най-
скоро и на други хора в риск. 

  
What are the side effects? Какви са страничните ефекти?  
  



Like all medicines, vaccines can 
cause side effects. Most of these 
are mild and short term, and not 
everyone gets them. Even if you 
do have symptoms after the first 
dose, you still need to have the 
second dose. 
Although you may get some 
protection from the first dose, 
having the second dose will give 
you the best protection against the 
virus. 

Както всички лекарства, така и 
ваксините могат да причинят 
странични ефекти. Повечето от 
тях са леки и краткосрочни, и 
не всеки ги получава. Дори и да 
имате симптоми след първата 
доза, трябва да сложите и 
втората. 
 Въпреки че може да получите 
известна защита от първата 
доза, втората доза ще ви 
осигури най-добрата защита 
срещу вируса. 

Very common side effects include: Много често срещаните 
странични ефекти включват: 

• having a painful, heavy 
feeling and tenderness in the arm 
where you had your injection. This 
tends to be worst around 1-2 days 
after the vaccine 

• болезнено, тежко усещане 
и чувствителност в ръката, 
където ви е поставена 
инжекцията. Това 
обикновено е най-
неприятно около 1-2 дни 
след ваксинацията. 

• feeling tired • умора 
• headache • главоболие 
• general aches, or mild flu 
like symptoms 

• общи болки или леки 
грипоподобни симптоми 

Although feeling feverish is not 
uncommon for two to three days, 
a high temperature is unusual and 
may indicate you have COVID-19 
or another infection (see advice 
on page 5). An uncommon side 
effect is swelling of the glands. 
You can rest and take the normal 
dose of paracetamol (follow the 
advice in the packaging) to 
help make you feel better. 

Въпреки че не е необичайно да 
имате лека температура за два 
до три дни, високата 
температура е необичайна и 
може да означава, че имате 
КОВИД-19 или друга инфекция 
(вижте стр.5). Необичаен 
страничен ефект е подуване на 
жлези. Може да си почивате и 
да вземете нормалната доза 
парацетамол (следвайте съвета 
върху опаковката), за да се 
почувствате по-добре. 

These symptoms normally last 
less than a week. If your 
symptoms seem  to  get  worse or 

Симптомите след ваксинация 
обикновено продължават по-
малко от седмица. Ако се 



if you are concerned,  call NHS 
111. If you  do seek advice from a 
doctor or nurse, make sure you 
tell them about your vaccination 
(show them the vaccination record 
card) so that they can assess you 
properly. You can also report 
suspected side effects of vaccines 
and medicines through the Yellow 
Card scheme. 

влошават или ако се 
притеснявате, обадете се на 
NHS 111. Ако потърсите съвет 
от лекар или медицинска 
сестра, кажете им за вашата 
ваксинация (покажете им 
имунизационната карта), за да 
могат да ви дадат правилен 
съвет. Може също да 
съобщавате за подозирани 
странични ефекти от ваксини и 
лекарства чрез схемата „Жълта 
карта“ (Yellow Card). 

You can do this online by 
searching Coronavirus Yellow 
Card or by downloading the 
Yellow Card app. 

Може да го направите онлайн 
като потърсите Coronavirus 
Yellow Card или като свалите 
приложението „Yellow Card“. 
 

  
Can I catch COVID-19 from the 
vaccine? 

Мога ли да се заразя с КОВИД-
19 от ваксината? 

  
You cannot catch COVID-19 from 
the vaccine but it is possible to 
have caught COVID-19 and not 
realise you have the symptoms 
until after your vaccination 
appointment. 

Не може да се заразите с 
КОВИД-19 от ваксината, но е 
възможно да сте се заразили и 
да разберете, че имате 
симптоми чак след като се 
ваксинирате.   
 

The most important symptoms of 
COVID-19 are recent onset of any 
of the following: 

Най-важните симптоми на 
КОВИД-19 са наскоро появили 
се: 

• a new continuous cough •      нова продължителна 
кашлица 

• a high temperature • висока температура 
• a loss of, or change in, your 
normal sense of taste or smell. 

• загуба или промяна в 
нормалното ви усещане за 
вкус или миризма 

Although a mild fever can occur 
within a day or two of vaccination, 
if you have any other COVID 
symptoms or your fever lasts 

Въпреки че може да вдигнете 
лека температура до ден, два 
след ваксината, ако имате други 
симптоми на КОВИД или 



longer, stay at home and arrange 
to have a test. 

температурата ви продължи по-
дълго, останете си вкъщи и си 
направете тест.  

If you need more information on 
symptoms visit 
www.nidirect.gov.uk/ 
articles/coronavirus-covid-19-
overview- and-advice 

Ако се нуждаете от повече 
информация за симптомите, 
посетете www.nidirect. 
gov.uk/articles/coronavirus- covid-
19-overview-and-advice. 

  
Can I go back to normal activities 
after having my vaccine? 

Мога ли да се върна към 
нормалните си дейности след 
ваксината?  

Yes, you should be able to  
resume  activities that are normal 
for you as long  as  you  feel well. 
If your arm is particularly sore, you 
may find heavy lifting difficult. If 
you feel unwell or very tired you 
should rest and avoid operating 
machinery or driving. 

Да, би трябвало да можете да 
се върнете  към нормалните си 
дейности стига да се чувствате 
добре. Ако ръката ви боли 
много, може да ви е трудно да 
вдигате тежки предмети. Ако се 
чувствате зле или много 
уморени, трябва да си почивате 
и да избягвате работа с машини 
или шофиране. 

  
What do I do next? Какво да правя след това? 
  
Plan to attend your second 
appointment. You should have a 
record card with your next 
appointment written on it, for a 
date between 3 and 12 weeks 
after the first. It is important to 
have both doses of the same 
vaccine to give you the best 
protection. 

Планирайте да отидете на часа 
за втората си ваксина. Трябва 
да имате карта, върху която е 
записан следващия ви час с 
дата между 3 и 12 седмици след 
първата ваксина. Важно е да 
бъдете ваксинирани с двете 
дози на една и съща ваксина, за 
да ви се осигури най-добрата 
защита.  

  
Keep your card safe and make 
sure you keep your next 
appointment to get your second 
dose. 

Запазете картата си и не 
пропускайте следващия си час, 
за да получите втората си доза. 

  
What should I do if I am not well Какво да направя, ако не съм 



when it is my next appointment? добре, по време на следващия 
ми час за ваксина? 

  
If you are unwell, it is better to 
wait until you have recovered to 
have your vaccine, but you should 
try to have it as soon as possible. 
You should not attend a vaccine 
appointment if you are self-
isolating, waiting for a COVID-19 
test or unsure if you are fit and 
well. 

Ако се чувствате зле, по-добре 
е да изчакате докато се 
възстановите преди да си 
поставите ваксината, но трябва 
да се опитате да си я сложите 
възможно най-скоро. Не трябва 
да ходите на запазения час за 
ваксина, ако се самоизолирате, 
ако чакате резултати от тест за 
КОВИД-19 или ако не сте 
сигурни, че сте здрави. 

  
Will the vaccine protect me? Ваксината ще ме защити ли? 
  
The COVID-19 vaccine that you 
have had has been shown to 
reduce the chance of you 
suffering from COVID-19 disease. 
Each vaccine has been tested in 
more than 20,000 people in 
several different countries and 
shown to be safe. 

Доказано е, че ваксината, с 
която сте ваксинирани намаля 
вероятността да се разболеете 
от КОВИД-19.  
Всяка ваксина е тествана върху 
повече от 20 000 души в 
няколко различни държави и е 
установено, че е безопасна.  

It may take a week or two for your 
body to build up protection from 
the first dose of vaccine. Like all 
medicines, no vaccine is 
completely effective, so you 
should continue to take 
recommended precautions to 
avoid infection. Some people may 
still get COVID-19 despite having 
a vaccination, but this should be 
less severe. 

Може да отнеме до седмица 
или две на тялото ви да изгради 
защита след първата доза на 
ваксината. Както всички 
лекарства, така и нито една 
ваксина не е напълно 
ефективна, така че трябва да 
продължите да спазвате 
препоръчаните предпазни 
мерки, за да избегнете 
заразяване. Някои хора могат 
да се разболеят от КОВИД-19,  
въпреки че са били 
ваксинирани, но болестта няма 
да е толкова тежка.  

  
Can I give COVID-19 to anyone, 
now I have had the vaccine? 

Мога ли да заразя някой с 
КОВИД-19 след като се 



ваксинирам? 
  
The vaccine cannot give you 
COVID-19 infection, and a full 
course will reduce your chance of 
becoming seriously ill. We do  not 
yet know whether it will stop you 
from catching and passing on the 
virus, but we do expect it to 
reduce this risk. So, it is still 
important to follow the guidance in 
your local area to protect those 
around you. 

Ваксината не може да ви 
разболее от КОВИД-19 и 
пълният ѝ курс ще намали 
вероятността от тежко 
заболяване. Ние все още не 
знаем дали тя ще предотврати 
заразата и предаването на 
вируса, но очакваме да намали 
риска. Затова е важно да 
продължите да следвате 
указанията в местният ви район, 
за да защитите хората около 
вас.   

To protect yourself and your 
family, friends and colleagues, 
you still need to 

За да предпазите себе си, 
вашето семейство, приятели и 
колеги трябва да продължавате 
да: 

• practise social distancing • практикувате социално 
дистанциране 

• wear a face covering • носите лицево покритие 
• wash your hands carefully 
and frequently 

• си миете ръцете 
внимателно и често 

• follow the current guidance 
at 
www.nidirect.gov.uk/coronavirus 

• следвате настоящите 
указания 
www.nidirect.gov.uk/ 
coronavirus 

  
Remember Запомнете 
  
COVID-19 is spread through 
droplets breathed out from the 
nose or mouth, particularly when 
speaking or coughing. It can also 
be picked up by touching your 
eyes, nose and mouth after 
contact with contaminated objects 
and surfaces. 

КОВИД-19 се разпространява 
чрез капчици, издишвани от 
носа или устата, особено при 
говорене или кашляне. Може 
също да се заразите и чрез 
докосване на очите, носа и 
устата след контакт със 
замърсени предмети и 
повърхности. 

  
Vaccination, helping to protect Ваксинирането помага да се 



those most vulnerable. защитят най-уязвимите. 
If you need more information on 
the COVID-19 vaccination please 
visit: www.nidirect.gov.uk/covid-
vaccine 

Ако имате нужда от повече 
информация за 
ваксинацията срещу КОВИД-19, 
моля посетете: 
www.nidirect.gov.uk/covid-vaccine 

  
 


