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Այն ամենը, ինչ պետք է իմանալ Covid-19-ի դեմ պատվաստանյութերի մասին՝

Պատվաստանյութերի
նպատակն է պաշտպանել Ձեզ,
Ձեր սիրելիներին և Ձեր
շրջապատի մարդկանց:
Համառոտ փաստեր՝
Պատվաստանյութերը
կյանքեր են փրկում:

Պատվաստանյութերը
պաշտպանում են Ձեր
ամբողջ համայնքը:

Covid-19-ի դեմ
պատվաստանյութերը
ստեղծվել են ահռելի
համաշխարհային
ջանքերի շնորհիվ:

Covid-19-ի դեմ
պատվաստանյութերը
համապատասխանում
են անվտանգության
ամենախիստ
չափորոշիչներին:

Covid-19-ի դեմ
պատվաստանյութերի
բաղադրիչների
ցանկում չկա
մարդկային կամ
կենդանական ծագման
արտադրանք կամ ձու:

Չկա ապացույց,
որ Covid-19-ի դեմ
պատվաստանյութերըազդում են
պտղաբերության վրա:

Այն ամենը, ինչ պետք է իմանալ Covid-19-ի դեմ պատվաստանյութերի մասին՝

Հիշե՛ք՝
!

Հիմնվե՛ք հուսալի, վստահելի աղբյուրներից փաստերի վրա:

!

Ստեղծե՛ք ռեսուրսների շտեմարան՝ Առողջապահության
ազգային ծառայության (NHS), Առողջապահության
համաշխարային կազմակերպության (WHO) և
Բրիտանական կարմիր խաչի կայքերը (մենք չեզոք
կազմակերպություն ենք, որը հանձնառու է մարդկանց
փաստերով զինելուն)

!

Ժամանակ հատկացրե՛ք Covid-19-ի դեմ
պատվաստանյութերի մասին ավելին կարդալու և
հասկանալու համար: Ձեր առողջությունն է, որ արժանի է
լրացուցիչ հոգածության և ուշադրության:

!

Եթե կարդում եք որևէ բան սոցիալական
մեդիայում կամ WhatsApp խմբային
չատում, որի մասին վստահ չեք,
ապա կանգ առե՛ք և ինքներդ
ուսումնասիրություն
իրականացրե՛ք:

!

Մեր գործողությունները մեծապես
ազդում են այլ մարդկանց վրա:
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Ավելի խորը հայացք…
Պատվաստանյութերը՝
- Միացյալ Թագավորությունում և ամբողջ
աշխարհում պատվաստանյութերը ամեն տարի
մինչև 3 միլիոն մարդու կյանք են փրկում:
- Ի շնորհիվ պատվաստանյութերի ի սպառ
վերացել են կամ շատ հազվադեպ են դարձել
այնպիսի հիվանդությունները, ինչպիսիք են
օսպան, պոլիոմելիտը և փայտացումը:
- Երբ մենք պատվաստվում ենք,մենք նաև մենք
նաև պաշտպանում ենք մեզանից ավելի խոցելի
անձանց, ովքեր հնարավոր է չկարողանան
պատվաստվել (օրինակ՝ թույլ իմունային
համակարգ ունեցող անձինք):

Covid-19-ի դեմ պատվաստանյութի
անվտանգությունը՝
- Եթե պատվաստանյութերի անվտանգության,
որակի կամ արդյունավետության վերաբերյալ
գեթ մի կասկած լիներ, դրանք ոչ մի կերպ չեին
կարող հաստատվել միլիոնավոր մարդկանց
շրջանում կիրառվելու համար:
- Այս խիստ չափորոշիչները սահմանվել են
Դեղերի և առողջապահական պարագաների
կարգավորող գործակալության կողմից, որն
ապահովում է Միացյալ Թագավորությունում
օգտագործվող բոլոր դեղերի անվնաս լինելը:
- Oxford/AstraZeneca պատվաստանյութը անցել
է փորձարկումներ ավելի քան 11000 մարդկանց
շրջանում: Pfizer/BioNTech պատվաստանյութն
անցել է փորձարկումներ 43500 մարդկանց
շրջանում:

Covid-19-ի դեմ պատվաստանյութի
մշակում՝
- Ընթացակարգի ոչ մի մաս չի անտեսվել:
- Պատվաստանյութի արագ մշակմանը երեք
տարր է հանգեցնում՝ ահռելի մեծ
ֆինանսավորումը, ավելի շատ ռեսուրսներ,
շատ հետազոտողներ: Covid-19-ի դեմ
պաստաստանյութի մշակման գործընթացում
առկա էին այդ երեք տարրերը:
- Գլոբալ մակարդակով այդքան ջանք ոչ մի այլ
պատվաստանյութի համար չի ներդրվել:
- Աշխարհն ուներ մեկ գերակայություն՝ կասեցնել
այս մահաբեր վիրուսի տարածումը՝ որոշակի
ֆինանսավորում տրամադրվել էր տարբեր
երկրների կառավարություններից:

Ինչպես են աշխատում Covid-19-ի
դեմ պատվաստանյութերը
- Պատվաստանյութերն գործումեն՝ ուղարկելով
ազդանշաններ Ձեր մարմնի իմունային
համակարգին՝ վիրուսի դեմ պայյքարող
հակամարմիններ ստեղծելու համար:
- Դրանք չեն փոփոխում Ձեր ԴՆԹ-ն:
- Չկա ապացույց, որ դրանք ազդում են
պտղաբերության վրա:

Covid-19-ի դեմ պատվաստանյութի
բաղադրիչները՝
- Դրանք չեն պարունակում մարդկային,
կենդանական ծագման բաղադրիչներ կամ ձու:

Աղբյուրներ՝
NHS՝ https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/?gclid=EAIaIQobChMIybeg86O87QIVVOvtCh00OAFSEAAYASAAEgK
s3PD_BwE
Աոողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն (WHO)՝ https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
Միացյալ Թագավորություն և Անգլիա՝ https://www.gov.uk/coronavirus
Շոտլանդիա՝ https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/
Ուելս՝ https://gov.wales/coronavirus
Հյուսիսային Իռլանդիա՝ https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19

