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Miks on vaktsiini vaja?

• Väheneb raskete haigestumiste hulk

• Tekitab kaitsvad antikehad ja mälurakud ilma 
haigust läbipõdemata

• Järgmisel kokkupuutel viirusega aktiveerub 
meie „kaitsevägi“ ja asub rünnakule



Milles saad kindel olla?

• Kõik vaktsiinid on läbinud põhjalikud uuringud

• Kõiki vaktsiine on hinnatud ühesuguste nõuete 
alusel

• Kõik Eestis kastutavad vaktsiinid on tõhusad 
kaitsmaks raske COVID-19 vastu



COVID-19 Vaccine AstraZeneca

• Viirusvektoril põhinev vaktsiin

• Kaks annust 8-nädalase vahega, et saavutada vaktsiini 
maksimaalne tõhusus

Pilt loodud veebikeskkonnas www.biorender.com



Kliiniliste uuringute tulemused

• Osales ~24 000 inimest

• Vaktsineeritutel ei kujunenud ühelgi korral 
raskekujulist COVID-19

• 21 päeva pärast esimest süsti ei vajanud ükski 
vaktsiini saanutest haiglaravi

COVID-19 Vaccine AstraZeneca kaitseb raske 
COVID-19 eest sama tõhusalt kui teised 
kasutusel olevad vaktsiinid



Sagedased küsimused

• Kas vaktsineeritu võib siiski haigestuda?

• Kas vaktsineeritu või viirust edasi kanda?

• Kui kaua vaktsiini mõju kestab?

• Kas tuleb uuesti vaktsineerida ja teha kolmas 
süst?



Hea teada

• Arst või õde räägib enne vaktsineerimist läbi 
võimalikud kõrvaltoimed ning vastab teie 
küsimustele

• Vaktsiini infolehest on võimalik alati räägitut 
üle vaadata. Infolehe leiab ravimiregister.ee

• Kui vaktsineerimise järgselt tekib mõni kaebus, 
anna sellest kindlasti vaktsineerijale teada



Millised on sagedasemad kaebused?

• Süstekoha valu/tundlikkus
• Peavalu
• Lihas- ja liigesvalu
• Palavik
• Külmavärinad
• Väsimus/halb enesetunne
• Iiveldus

Kaebuseid aitavad vähendada paratsetamool, ibuprofeen, külm 
kompress, puhkus.

Enamik kõrvaltoimetest kerge kuni mõõduka raskusastmega, 
lahenevad mõne päeva jooksul pärast vaktsineerimist.

Pärast teist annust on kõrvaltoimed kergemad.



Kas võid ennast vaktsineerida kui …

• Oled rase, imetav ema või planeerid rasedust?

• Põed mõnda haigust?

Vaktsiini ei tohi manustada, kui oled allergiline mõne 
koostisosa suhtes.

Vaktsineerimine tuleb edasi lükata kui sul on kõrge palavikuga 
kulgev haigus või äge infektsioon. 

Enne vaktsineerimist saad oma tervist puudutavad asjaolud 
arsti või õega läbi arutada.


