
Промоција вакцинације против ковид-19
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Пројекат Светске здравствене организације „Подршка вакцинацији против ковид -19 у Србији ” 
који се реализује уз подршку УСАИД-а
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Ризици од болести ковид-19

• Ковид-19 може изазвати озбиљне компликације опасне по живот. 

• Ризик од тешких облика болести и озбиљних компликација услед обољевања од 

ковид-19 далеко премашује било какву корист од стицања природног имунитета.

• Када се особа једном зарази, не постоји начин да се предвиди како ће ковид-19 

утицати на ту особу. 

• Свако може да оболи од ковид-19 и да се озбиљно разболи. 

• Особе старије од 60 година, и особе са хроничним здравственим стањима, као што

су висок притисак, болести срца и плућа, шећерна болест, гојазност, малигне и 

друге болести, имају већи ризик од развоја тешког облика болести ковид-19.
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Ризици од болести ковид-19

• Тежак облик болести ковид-19 може довести до хоспитализације, пријема на 

интензивну негу, вештачке вентилације, чак и смртног исхода.

• Особа заражена ковид-19 може заразити чланове породице, пријатеље и друге особе.

• Неки пацијенти могу имати симптоме који трају недељама или месецима након

опоравка од болести. 

• Особе које су имале благи облик болести ковид-19 могу имати сталне, касне симптоме 

или ређе, озбиљне дугорочне комликације као што су : проблеми са срцем, плућима, 

бубрезима, као и осип, губитак косе, проблеми са чулом мириса и укуса, проблеми са

спавањем, концентрацијом и памћењем, депресивност, анксиозност и промене 

расположења
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COVID PNEUMONIAE

НОРМАЛНА ПЛУЋА
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Предности вакцинације против ковид-19

• Вакцине помажу у спречавању симптома ковид-19 стварањем одговора путем антитела.

• Вакцине су ефикасне у заштити од тешких болести, хоспитализације и смрти.

• Вакцинација је сигурнији начин да се заштитите од заразе вирусом који узрокује ковид-19.

• Вакцинација је бити важно средство за потпуно заустављање
пандемије.
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„Супруг и ја смо се од почетка 
вакцинисали
и пратили све смернице. Прележали 
смо ковид-19 и верујем да смо 
прошли без озбиљних последица 
захваљујући вакцинацији и 
посвећености лекара. Нисмо млади, 
али желимо да будемо здрави и 
активни до стоте године!“

Зорица, 74 године
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Ризици од вакцина против ковид-19

Уобичајени нежељени краткотрајни ефекти:

• Бол и оток на месту инјекције

• Грозница, језа, умор, главобоља

Mање честе реакције:

• Aлергијске реакције од благих до тешких, међутим ризик од тешке алергијске реакције је
низак.
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Обратите се лекару 

Обратите се лекару за савет  уколико имате било какве недоумице везано за 
болест ковид -19 и  вакцинацију против ковид-19.  
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„Имам 80 година и од лекова 
користим само Андол! Одувек 
верујем да је превенција важна 
колико и лечење, вакцинисао сам се 
редовно од почетка пандемије. Нема 
пречице до здравља, превенција су и 
здрава исхрана и физичка 
активност!“

Добросав, 80 година
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Превентивне мере

Препоручује се да се вакцинишете и да поштујете превентивне мере.

Није обавезно, али се препоручује да носите маскe у затвореном простору, избегавате 
гужве, перете руке, држите дистанцу. 

Уколико се ипак деси да се заразите и поред обављене вакцинације, већа је вероватноћа

да ћете имати благе симптоме и избећи тежи облик болести.



Вакцинација против ковид-19 у ДЗ Ваљево

обавља се сваким радним даном од 7 до 13 часова

Позивамо све заинтересоване да дођу, заштите себе и своје 
здравље и вакцинишу се!
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Поделите ове информације са својим окружењем, да заједно спречимо нову пандемију



Вакцинација запослених у предузећима
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Вакцинација у кућним условима
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Чувари капије здравственог система

Дом здравља је установа примарне здравствене заштите са активностима 
усмереним на промоцију здравља и превенцију болести, унапређење 
квалитета здравствених услуга, континуирану медицинску едукацију, 
набавку савремене опреме за рад, јачање постојећих и остваривање нових 
партнерстава са свим актерима друштва који могу имати утицаја на јавно 
здравље.
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Хвала на пажњи!
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