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Vaccination anti-Covid-19 :
grossesse
Grossesse et vaccination
Si vous êtes enceinte, vous pouvez vous faire
vacciner en toute sécurité. Le vaccin n’est pas
dangereux pour vous ni pour votre bébé.

Vous avez un projet de grossesse
Si vous avez un projet de grossesse ou si vous
avez des difficultés à tomber enceinte, discutez
avec votre médecin ou votre gynécologue du
meilleur moment pour vous faire vacciner.

Si vous avez des questions sur la vaccination,
téléphonez à votre médecin généraliste ou
votre sage-femme.

Allaitement
Le produit contenu dans le vaccin ne passe
pas dans le lait maternel et n’est pas
dangereux pour votre bébé. Des études l’ont
vérifié. Vous pouvez donc allaiter.

Questions
Vous pouvez regarder une vidéo
d’information (en néerlandais) sur le site
corona.steffie.nl/vaccinatie.
Si vous avez encore des questions,
appelez le 0800-1351
(pas de frais d’appel supplémentaires).

Pour toute question
Consultez le site coronavaccinatie.nl
ou téléphonez au 0800-1351
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Szczepienie przeciwko koronawirusowi:
ciąża
Ciąża i szczepienie przeciwko koronawirusowi
Czy jesteś w ciąży? Jeśli tak, to bezpiecznie
możesz się zaszczepić przeciwko
koronawirusowi. Szczepionka nie jest szkodliwa
ani dla Ciebie, ani dla Twojego płodu.
Jeśli masz pytania dotyczące szczepienia
przeciwko koronawirusowi, to skontaktuj
się z lekarzem rodzinnym lub położną.

Czy chcesz zajść w ciążę?
Czy chcesz zajść w ciążę? Albo próby zajścia
w ciążę się nie powiodły? W takim przypadku
uzgodnij z lekarzem lub ginekologiem,
jaki moment jest najbardziej odpowiedni
do poddania się szczepieniu przeciwko
koronawirusowi.

Karmienie piersią
Lekarstwo przeciwko koronawirusowi nie
przenika do mleka matki i nie jest szkodliwe
dla dziecka. Zostało to dokładnie zbadane, a
więc spokojnie można karmić dziecko piersią.

Pytania
Dodatkowe informacje w formie
filmu wideo znajdują się na stronie
corona.steffie.nl/vaccinatie.
Jeśli masz jeszcze pytania, to zadzwoń
pod numer 0800-1351
(bez dodatkowych kosztów za połączenie).

Czy nadal masz pytania?
Wejdź na stronę coronavaccinatie.nl
albo zadzwoń pod numer 0800-1351

