
Fritidsundervisning
for børn og unge

ASKVACCINATIONS
BOOSTER

MOD COVID-19 ✔
Hvorfor blive vaccineret mod COVID-19 for tredje gang?

Coronavirus er en familie af vira, der kan være årsag
til milde forkølelser, men også til alvorlige

infektioner i luftvejene. 

Siden december 2019 har der været udbrud
med en type coronavirus, som ikke tidligere

er set hos mennesker.

Derfor har vi ikke immunitet og beskyttelse mod den
type coronavirus, og vi kan derfor blive smittet

og syge med sygdommen COVID-19.

Vaccination mod den nye coronavirus
beskytter mod alvorlig sygdom og
kan forhindre virussen i at sprede

sig hurtigt som en epidemi.

COVID-19 kan ramme alle.
Nogle bliver alvorligt syge og kan dø af sygdommen.

Landslægeembedet anbefaler tredje vaccination mod COVID-19,Landslægeembedet anbefaler tredje vaccination mod COVID-19,
fordi den beskytter mod at blive smittet og syg af COVID-19.fordi den beskytter mod at blive smittet og syg af COVID-19.

Det er gratis at blive vaccineret, og det er frivilligt,Det er gratis at blive vaccineret, og det er frivilligt,
om du vil tage imod tilbuddet.om du vil tage imod tilbuddet.



Hvem får tilbudt tredje vaccinestik?
Tredje vaccinestik tilbydes til borgere på 65 
år og derover, samt borgere, der er i øget 
risiko for alvorligt sygdomsforløb. Hvis man 
i foråret kun fik det første stik med vaccinen 
Cominarty fra Pfizer/BioNTech kan man få 
andet stik nu.

Hvilken vaccine får du tilbudt?
I efteråret 2021 er det vaccinen Cominarty 
fra Pfizer/BioNTech benyttes til tredje vac-
cinestik i Grønland. Det var den vaccine, 
som den nuværende målgruppe for boost-
er-vaccination fik i vinteren og foråret 2021. 
Booster-vaccinen bør være den samme som 
man fik ved de første to vaccinationer.

Det er en såkaldt mRNA-vaccine, som virk-
er ved, at en kopi af et stykke arvemateri-
ale (RNA) fra en coronavirus sprøjtes ind 
i en muskel. Herefter trænger den ind i krop- 
pens celler og programmerer dem til at 
fremstille et molekyle, som er nøjagtig mag- 
en til det, der sidder på virussens overflade 
som små pigge. Dette giver anledning til, at 
kroppens immunforsvar danner antistoffer, 
som modarbejder COVID-19. 

Hvor effektiv er vaccinen?
Pfizer/BioNTech-vaccinen er undersøgt i 
meget store videnskabelige studier. For- 
søgene inddelte folk i to lige store grup-
per, der fik hhv. vaccinen og saltvandsind- 
sprøjtning. Meget få af de vaccinerede fik 
COVID-19, mens ca. tyve gange flere af dem, 
der fik saltvand, fik COVID-19. Derfor siger 
vi, at vaccinen har en effekt på ca. 95 %.

Det er vigtigt at understrege, at der ikke 
er dokumenteret 100% beskyttelse mod 
COVID-19 ved vaccination. Selvom du er 
vaccineret, kan du stadig blive smittet med 
coronavirus og blive syg af COVID-19, men 
risikoen for at du bliver smittet og bliver syg 
er meget mindre, end hvis du ikke var vac-
cineret.

Hvilke bivirkninger har vaccinen?
Alle vacciner har bivirkninger, og det gælder 
også for COVID-19 vaccinen fra Pfizer/BioN-
Tech. Generelt er der tale om milde og for-
bigående gener, og vi anser vaccinen for at 
være en meget sikker og veldokumenteret.

De fleste vil opleve smerter på indstiks- 
stedet. Øvrige almindelige bivirkninger er 
træthed, hovedpine, muskel- og ledsmer- 
ter, kulderystelser, let temperaturstigning 
samt rødme og hævelse på indstiksstedet. 
Generelt er der tale om tegn på, at krop-
pens immunsystem reagerer, som det skal 
på vaccinen. Hvis du oplever disse kendte 
og forbigående gener, behøver du ikke kon-
takte Sundhedsvæsenet.

Du bør kontakte Sundhedsvæsenet, hvis 
du oplever alvorlige symptomer, efter du er 
blevet vaccineret. Det kan f.eks. være al-
lergiske symptomer såsom vejrtræknings-
besvær eller hududslæt. Sundhedsvæsen-
et kan vurdere, om symptomerne skyldes 
vaccinen eller andre forhold, og eventuelt 
igangsætte behandling.

I sjældne tilfælde kan der ses svære aller-
giske reaktioner. Har du en kendt og svær 
allergi mod f.eks. lægemidler, bør du gøre 
vaccinatøren opmærksom på dette før vac-
cinationen. I forbindelse med vaccinationer 
mod COVID-19 vil der altid være et bered- 
skab til at håndtere allergiske reaktioner.

Du kan indberette eventuelle bivirkninger 
af vaccinationen via Sullissivik på følgende 
link.

bit.ly/vaccine-bivirkning



Hvordan foregår vaccinationen?
Du skal møde op på vaccinationsstedet 
på det anviste tidspunkt og følge anvis-
ningerne på stedet. Du vil møde forskelligt 
sundhedspersonale, som vil sørge for, at du 
bliver vaccineret på sikker vis.

Du vil blive henvist til en vaccinatør, der vil 
stille dig en række spørgsmål, inden du vac-
cineres. Efter stikket skal du vente i mini-
mum 15 minutter, så sundhedspersonalet 
kan hjælpe dig, hvis du skulle få en allergisk 
reaktion eller får det dårligt.

Hvad skal du gøre, efter du er blevet
vaccineret?
Selvom du er blevet vaccineret, skal du fort-
sat følge de generelle råd om smittefore-
byggelse, da vaccinen ikke beskytter 100%.

Coronapas fra Sullissivik.gl 
Når du er blevet vaccineret mod 
COVID-19, kan du anmode om at få 
udstedt et Coronapas. Dette gøres 
ved at følge anvisninger på følgende 
link til Sullissivik.gl: 

bit.ly/coronapas

Du har ikke brug for et nyt Corona-
pas fordi du har fået booster-vacci-
nation. Det er således kun relevant 
at anmode om et Coronapas, hvis 
du ikke tidligere har fået udstedt et 
sådan.

Coronapas 



VIGTIGT
AT VIDE OM COVID-19! !
COVID-19 er navnet på den sygdom, som man kan
udvikle, hvis man smittes med ny coronavirus

Smitte
For at du bedst kan forebygge smittespredning,
er det vigtigt at vide, hvordan ny coronavirus smitter.

Kontaktsmitte
En smittet person kan overføre eget spyt/snot, der inde- 
holder virus, til sine hænder, og herefter viderebringe smitte 
ved direkte kontakt til andre. En smittet person kan også ved 
host/nys, eller ved berøring med urene hænder, afsætte virus 
på overflader. Den næste person kan efter at have rørt ved 
samme overflade føre smitte til egne slimhinder via næse, 
øjne eller mund.

Dråbesmitte
En smittet person kan ved f.eks. host eller nys sprede dråber, 
der indeholder virus. Dråber der på denne måde slynges ud 
i luften, kan ramme en anden person, og på den måde føres 
smitte til egne slimhinder via næse, øjne eller mund.

Symptomer
Symptomerne på COVID-19 er typisk:
Tør hoste  //  Ondt i halsen  //  Feber  //  Muskelsmerter
Tab af smags- og lugtesans  //  Vejrtrækningsbesvær

Generelle råd til forebyggelse af smittespredning
1 Gå i isolation hvis du har symptomer
 på COVID-19 eller er testet positiv
2 Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
3 Host eller nys i dit ærme
4 Undgå håndtryk, kindkys og kram
5 Vær opmærksom på rengøring 
 – både hjemme og på arbejdspladsen
6 Hold afstand – og bed andre tage hensyn




