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Que é a vacina da Covid-19? 
 

Unha vacina é un líquido que che inxectan no corpo  

para protexerte dunha enfermidade. 

 

A vacina da Covid-19 axúdache  

a non contaxiarte da enfermidade Covid-19. 

Tamén che axuda a non contaxiar a outras persoas. 

 

Algunhas persoas vacinadas  

poden contaxiarse da Covid-19 doutras persoas 

pero é máis difícil que a enfermidade sexa grave. 

Tamén é máis difícil que unha persoa vacinada morra da Covid-19. 

 

Por que é importante que poñas a vacina da Covid-19? 
 

A Covid-19 enferma e mata a moitas persoas. 

A mellor forma de controlar a enfermidade da Covid-19  

é vacinar a todas as persoas. 

 

Agora en España temos 2 vacinas para a Covid-19: 

a vacina da empresa Pfizer e a vacina da empresa Moderna. 

As persoas expertas en vacinas  

comprobaron que estas vacinas da Covid-19 son seguras. 

 

As vacinas da Covid-19 non che fan enfermar da Covid-19.  
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A que persoas van a vacinar primeiro? 
 

De momento non hai vacinas para todas as persoas. 

Por iso, as persoas expertas na Covid-19  

decidiron vacinar primeiro  

ás persoas que teñen máis problemas con esta enfermidade: 

Estas persoas son:  

 

1. Persoas maiores e persoas con discapacidade  

 que viven en residencias  

 e as persoas que traballan nestas residencias. 

 

2. Persoas que traballan en centros sanitarios ou en centros socio sanitarios  

 que atenden a persoas enfermas da Covid-19. 

 

3. Persoas que traballan en centros sanitarios ou en centros socio sanitarios  

 que traballan con persoas que poden estar enfermas da Covid-19. 

 

4. Persoas que necesitan moita axuda na súa vida  

 e as persoas que as atenden. 

 

Cando sexa o teu turno para vacinarte 

o teu centro sanitario avisarache.  
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Como tes que dar permiso para poñer a vacina da Covid-19? 

A vacina da Covid-19 é voluntaria. 

Podes decidir vacinarte ou podes decidir non vacinarte. 

 

Se decides vacinarte tes que dicirllo  

ao enfermeiro ou enfermeira que te vacina. 

Se decides non vacinarte tes que firmar un documento  

no que dis que rechazas a vacina. 

 

Se tes un titor 

o teu titor ten que firmar un documento  

para dar permiso a que poñas a vacina. 

 

Se o teu titor e ti decidides que non vas poñer a vacina  

o teu titor ten que firmar un documento para rechazala.  

 

Como é a vacina da Covid-19? 

Para vacinarte da Covid-19 tes que poñer 2 inxeccións. 

Primeiro tes que poñer unha inxección e uns días máis tarde  

tes que poñer a segunda inxección. 

 

A vacina protéxete da enfermidade  

2 semanas despois de recibir a segunda inxección. 
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Que efectos secundarios ten a vacina da Covid-19? 

Todas as vacinas poden provocar efectos secundarios. 

Os efectos secundarios son reaccións negativas 

que provocan as vacinas. 

A maioría dos efectos secundarios das vacinas 

son pouco importantes e duran pouco tempo. 

 

Algunhas persoas sofren efectos secundarios 

coa vacina da Covid-19. 

 

A maioría dos efectos secundarios da vacina da Covid-19 son: 

 

• Dor no lugar do pinchazo da vacina 

• Cansazo 

• Dor de cabeza 

• Dor nos músculos 

• Calafríos  

• Febre  

• Suor  

• Náuseas  

 

 

Se pos a vacina e tes algunha reacción negativa  

avisa ao teu médico.  

Importante! 
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Que tes que facer despois de vacinarte? 
 

As vacinas non protexen a todas as persoas  

de contaxiarse da Covid-19  

por iso é moi importante que sigas protexéndote a ti e aos demais: 

 

• Usa a máscara. 

• Lava ben as mans. 

• Mantén 1 metro e medio de distancia con outras persoas. 

• Non esteas en espazos pechados e con moitas persoas. 

 

Que persoas non deben vacinarse? 
 

Algunhas persoas non poden vacinarse  

coas vacinas que temos agora en España: 

Estas persoas son: 

 

• As persoas que tiveron unha alerxia  

 á primeira inxección da vacina ou a algún dos seus ingredientes. 

 

• As persoas que son alérxicas á substancia polisorbato. 

 

• As persoas de menos de 16 anos non deben vacinarse  

 coa vacina da empresa Pfizer. 

 

• As persoas de menos de 18 anos non deben vacinarse  

 coa vacina da empresa Moderna. 
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Outras persoas deben esperar para poder vacinarse. 

Estas persoas son: 

 

•    As mulleres embarazadas 

      deben esperar ata o final do embarazo. 

 

•    As persoas que puxeron outra vacina 

      teñen que esperar 7 días. 

 

•    As persoas que teñen febre. 

 

•    As persoas que teñen unha enfermidade grave que aparece de repente.  

 

•    As persoas que teñen síntomas da Covid-19. 

 

•    As persoas que están enfermas da Covid-19. 

 

•    As persoas que están en corentena  

      por ter contacto cunha persoa enferma da Covid-19. 
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Outra información 

Para ter más información sobre as vacinas da Covid-19 

podes ler o documento  

Plan galego de vacinación da Covid-19 da Xunta de Galicia. 

Este documento non está en lectura fácil. 

Podes ler o documento neste enlace: 

https://cutt.ly/dkfP4eA  

A información sobre a vacinación 

pode cambiar cando haxa máis vacinas  

ou máis información sobre a Covid-19.  

 

Se esta información cambia pronto,  

informarémosche sobre os cambios.  

 

Nas seguintes páxinas 

podes ver estos documentos:  
 

 O documento para rechazar a vacina. 

 Este documento chámase Non aceptación da vacina. 

 

 O documento para rechazar a vacina cando tes un titor. 

 Este documento chámase  

 Renuncia á vacina da Covid-19. Consentimento por substitución. 

 

 O documento para aceptar a vacina cando tes un titor. 

 Este documento chámase  

 Consentimento por substitución para a vacina da Covid-19. 
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Non aceptación da vacina da Covid-19 en lectura fácil 

 

Eu, de nome e apelidos  ………........................................................... 

con número de DNI………………………….  

 

Informo ao Servizo Galego de Saúde de que:  

 

 Coñezo as razóns polas que o Servizo Galego de Saúde 

 quere vacinar a todas as persoas da Covid-19.  

 

 Coñezo os beneficios da vacina da Covid-19  

 e os seus efectos secundarios. 

 

 Coñezo os perigos de non vacinarme. 

 

Tamén informo ao Servizo Galego de Saúde de que:  

 

 Non quero poñer a vacina da Covid-19. 

 Eu decido non poñer a vacina da Covid-19. 

 Ningunha persoa me obriga a non poñer a vacina da Covid-19. 

 

Lugar:…………………………………. 

Data: Día……………….do mes…………………..do ano........ 

 

Firma: 
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RENUNCIA Á VACINA DA COVID-19. CONSENTIMENTO POR SUBSTITUCIÓN  

D/Dª ___________________________________________________________  

con DNI _____________________ e actuando en substitución / representación  

de D/Dª _________________________________________________________ 

con DNI__________________ 

 

DECLARO: 

 

Que unha vez informado/a, segundo a normativa e os protocolos sanitarios vixentes, 

das características e o obxectivo da vacinación COVID-19 en Galicia e dos beneficios 

e riscos tanto da vacina como da renuncia a súa administración. 

Coñecendo que a Lei 41/2002, de 14 de novembro, reguladora da autonomía do          

paciente e dos dereitos e obrigas en materia de información e documentación clínica, 

establece no seu artigo 9.6 que o consentimento por representación debe adoptarse 

atendendo sempre ao maior beneficio para a vida ou saúde do suxeito                   

representado, e por tanto sempre ao seu favor. O artigo 9.7  recolle que a persoa 

que non poda consentir participará na medida do posible na toma de decisión ao longo 

do proceso sanitario e se a persoa ten discapacidade, ofreceránselle ás medidas de 

apoio para favorecer que poida presentar por si mesma o seu consentimento.   

 

RENUNCIO 

de maneira voluntaria e baixo a miña exclusiva responsabilidade, a que a Consellería 

de Sanidade/Servizo Galego de Saúde lle administre a vacina COVID-19 a                                           

D/Dª_____________________________________________. 

Data:   En ___________________________ Día____de____________ de 202__ . 

Con dito fin, asino a presente declaración no lugar e a data arriba indicados. 

 

Sinatura  
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CONSENTIMENTO POR SUBSTITUCIÓN PARA A VACINA DA COVID-19  

D/Dª ___________________________________________________________  

con DNI _____________________ e actuando en substitución / representación  

de D/Dª _________________________________________________________ 

con DNI__________________ 

 

DECLARO: 

 

Que unha vez informado/a, segundo a normativa e os protocolos sanitarios vixentes, 

das características e o obxectivo da vacinación da COVID-19 en Galicia e dos                

beneficios e riscos tanto da vacina como da renuncia a súa administración. 

Coñecendo que a Lei 41/2002, de 14 de novembro, reguladora da autonomía do              

paciente e dos dereitos e obrigas en materia de información e documentación clínica, 

establece no seu artigo 9.6 que o consentimento por representación debe adoptarse 

atendendo sempre ao maior beneficio para a vida ou saúde do suxeito                        

representado, e por tanto sempre ao seu favor. O artigo 9.7 recolle que a persoa 

que non poda consentir participará na medida do posible na toma de decisión ao longo 

do proceso sanitario e se a persoa ten discapacidade, ofreceránselle ás medidas de 

apoio para favorecer que poida presentar por si mesma o seu consentimento.   

 

CONSINTO 

 

de maneira voluntaria e baixo a miña exclusiva responsabilidade, a que a Consellería de 

Sanidade/Servizo Galego de Saúde lle administre a vacina COVID-19 a  

D/Dª_______________________________________________________. 

Data: En ___________________________ Día  ____de____________ de 202__ . 

Con dito fin, asino a presente declaración no lugar e a data arriba indicados. 

Sinatura 
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