Viskas, ką reikia žinoti apie vakcinas nuo Covid-19:

Lithuanian

Vakcinų paskirtis – apsaugoti jus,
jūsų mylimus asmenis ir jus
supančius žmones.
Faktai glaustai:
Vakcinos
gelbsti
gyvybes.

Vakcinos
saugo visą
bendruomenę.

Vakcinoms
nuo Covid-19
sukurti reikėjo
didžiulių globalių
pastangų.

Vakcinos nuo
Covid-19 atitinka
griežčiausius
saugumo
standartus.

Vakcinų nuo
Covid-19 sudėtyje
nėra žmonių ar
gyvūninės kilmės
produktų arba
kiaušinių.

Nėra duomenų,
kad vakcinos nuo
Covid-19 kenkia
vaisingumui.

Viskas, ką reikia žinoti apie vakcinas nuo Covid-19:

Atminkite:
!

Remkitės faktais iš patikimų šaltinių.

!

Ieškokite informacijos šiuose šaltiniuose: Nacionalinės
sveikatos priežiūros tarnybos (NHS), Pasaulio sveikatos
organizacijos (PSO) ir Britanijos Raudonojo kryžiaus
svetainėse (mes esame neutrali organizacija, teikianti
žmonėms informaciją).

!

Skirkite laiko informacijai apie vakcinas nuo Covid-19
perskaityti ir išsiaiškinti. Jūsų sveikata tikrai nusipelno
papildomo dėmesio ir atidumo.

!

Jei socialiniuose tinkluose arba „WhatsApp“
grupėje radote teiginių, kurie kelia
abejonių, nepasitikėkite jais ir
ieškokite informacijos patys.

!

Mūsų veiksmai turi didelės
įtakos kitiems.

Viskas, ką reikia žinoti apie vakcinas nuo Covid-19:

Pažvelkime giliau…
Vakcinos:

Vakcinos nuo Covid-19 kūrimas:

- Kiekvienais metais JK ir visame pasaulyje

- Nebuvo praleista jokia proceso dalis.

vakcinos išgelbsti iki 3 milijonų gyvybių.
- Dėl vakcinų išnyko arba labai retomis tapo

tokios ligos kaip raupai, poliomielitas ir stabligė.
- Skiepydamiesi mes kartu saugome ir kitus

asmenis, kurie yra pažeidžiamesni už mus ir
galbūt negali skiepytis patys (pvz., serga arba
turi nusilpusią imuninę sistemą).

Vakcinos nuo Covid-19 saugumas:
- Vakcinos nieku gyvu nebūtų patvirtintos

naudoti milijonams žmonių, jei kiltų bet kokių
abejonių dėl jų saugumo, kokybės arba
efektyvumo.
- Šiuos griežtus standartus nustato Vaistų ir

sveikatos priežiūros produktų reguliavimo
agentūra, kuri užtikrina, kad visi JK naudojami
vaistai būtų saugūs.
- „Oxford/AstraZeneca“ vakcinos bandymuose

dalyvavo daugiau nei 11 000 žmonių.
„Pfizer/BioNTech“ vakcina buvo išbandyta
su 43 500 žmonėmis.

- Greičiau kurti vakcinas padeda trys dalykai:

didžiulis finansavimas, daugiau išteklių ir
gausybė tyrėjų. Visi šie dalykai buvo turimi
kuriant vakciną nuo Covid-19.
- Dar nėra buvę tokio globalaus spaudimo

sukurti vakciną.
- Visas pasaulis sutelkė dėmesį į svarbią

užduotį – sustabdyti šio mirtino viruso
plitimą, – todėl viso pasaulio vyriausybės
skyrė tam daugiau lėšų.

Kaip veikia vakcinos nuo Covid-19:
- Vakcinos veikia siųsdamos signalą

organizmo imuninei sistemai gaminti su
virusu kovojančius antikūnus.
- Jos nekeičia jūsų DNR.
- Nėra jokių duomenų, kad jos kenkia vaisingumui.

Vakcinos nuo Covid-19 sudėtis:
- Jose nėra jokių žmogaus kilmės ingredientų,

gyvūninių ingredientų ar kiaušinių.

Šaltiniai
NHS – https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/?gclid=EAIaIQobChMIybeg86O87QIVVOvtCh00OAFSEAAYASAAEgK
s3PD_BwE
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) – https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
JK ir Anglija – https://www.gov.uk/coronavirus
Škotija – https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/
Velsas – https://gov.wales/coronavirus
Šiaurės Airija – https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19

