COVID-19 Vaccination med Pfizer/BioNTech eller Moderna
Tjekliste til vaccinatør
Indledende spørgsmål:
1. Har du haft COVID-19 inden for de sidste fire uger?
●

Hvis ja: vaccination kan tidligst ske 1 måned efter overstået sygdom

2. Afventer du lige nu svar fra en COVID-19 test?
●
●
●

Hvis ja: Hvis testen er på baggrund af symptomer: afvent testsvar - ved positivt
testsvar kan vaccination tidligst ske 1 måned efter.
Hvis testen er på baggrund af nærkontakt: afvent testsvar fra dag 6 eller senere - ved
positivt testsvar kan vaccination tidligst ske 1 måned efter.
Hvis testen er af anden årsag, og der ikke er symptomer eller nærkontakt:
borgeren
kan vaccineres straks.

3. Har du feber eller andre tegn på sygdom lige nu?
●

Ved temp > 38,0: vaccinationen skal udskydes.

4. Er du allergisk overfor nogle lægemidler?
●

Hvis borgeren har oplevet anafylaktisk straksreaktion ved af lægemiddel eller tidligere
vaccination, skal borgeren henvende sig til egen læge, som kan konferere med
allergi-center og evt. arrangere vaccination på hospital.

5. Har du sygdommen mastocytose?
●

Hvis ja: borgeren skal kontakte egen læge, som kan konferere med allergi-center.

6. Har du thrombocytopeni, koagulationsforstyrrelse fx blødersygdom?
●

Hvis ja: borgeren skal kontakte hæmofili-centret mhp evt. forebyggende blødermedicin.

7. Har du immundefekt eller er i immunsupprimerende behandling?
●

Hvis ja: borgeren kan vaccineres, men effekten kan være nedsat.

8. Er du gravid, ammende eller planlægger graviditet inden for de
næste 2 måneder?
●

Hvis ja: vent med vaccination og tal med egen læge.

Oplys om:
●
●
●

✓
✓

Vaccinationen er frivillig
Der kan forekomme bivirkninger. De mest almindelige bivirkninger: ømhed ved
indstiksstedet, træthed, hovedpine, muskelsmerter
Ved alvorligere bivirkninger i form af vejrtrækningsbesvær eller hududslet skal egen
læge kontaktes

Sikr dig samtykke til vaccinationen
Pjece fra sst udleveres!
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