Polish

Wszystko, co trzeba wiedzieć na temat szczepionki przeciwko Covid-19:

Szczepionka ma chronić Ciebie,
Twoich bliskich i osoby z
Twojego otoczenia
Szybkie fakty:
Szczepionki
ratują ludziom
życie

Szczepionki
przeciwko Covid-19
powstały w wyniku
ogromnego
przedsięwzięcia na
skalę globalną
Nie zawierają
one żadnych
produktów
pochodzenia
ludzkiego bądź
zwierzęcego

Szczepionki
pomagają chronić
całą lokalną
społeczność

Szczepionki
przeciwko
Covid-19 spełniają
rygorystyczne
normy
bezpieczeństwa
Nie ma dowodów
na to, że
szczepionki
negatywnie
wpływają na
płodność

Wszystko, co trzeba wiedzieć na temat szczepionki przeciwko Covid-19:

Pamiętaj:
!

Opieraj się na faktach pochodzących z wiarygodnych i
rzetelnych źródeł informacji.

!

Stwórz bazę obejmującą następujące źródła: serwisy
internetowe – NHS, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i
Brytyjski Czerwony Krzyż (jesteśmy niezależną organizacją,
która chce przekazywać ludziom fakty).

!

Poświęć czas na zapoznanie się z informacjami na temat
szczepionek przeciwko Covid-19 i ich zrozumienie. Co jak
co, ale Twoje zdrowie, zasługuje na dodatkową uwagę.

!

Jeśli przeczytasz coś w mediach społecznościowych
albo na WhatsAppie, co budzi Twoje
wątpliwości, wycofaj się i zbadaj
tę sprawę samodzielnie.

!

Nasze działania mogą mieć
poważny wpływ na innych ludzi.

Wszystko, co trzeba wiedzieć na temat szczepionki przeciwko Covid-19:

Bardziej szczegółowe informacje:
Szczepionki:
- Co roku ratują do 3 mln osób w Wielkiej Brytanii i
na całym świecie.
- Dzięki szczepieniom udało się wyeliminować
albo bardzo ograniczyć takie choroby, jak ospa
prawdziwa, polio i tężec.
- Szczepiąc się, chronimy również inne, bardziej
zagrożone od nas osoby, które same być może
nie będą mogły się zaszczepić (np. osoby chore
albo z osłabionym układem odpornościowym).

Bezpieczeństwo szczepionki
przeciwko Covid-19:
- Gdyby istniały jakiekolwiek obawy co do
bezpieczeństwa, jakości i skuteczności
szczepionki, nigdy nie zostałaby ona
zatwierdzona.
- Te rygorystyczne standardy wprowadzone
zostały przez Agencję Nadzoru ds. Leków i
Wyrobów Medycznych, która dba o to,
by wszystkie wyroby farmaceutyczne
stosowane w Wielkiej Brytanii były bezpieczne.
- Szczepionka Oxford/AstraZeneca została
przebadana na grupie obejmującej ponad
11000 ludzi. Szczepionka Pfizer/BioNTech
została przebadana na grupie 43500 osób.

Opracowywanie szczepionki
przeciwko Covid-19:
- Żaden element procesu nie został ominięty.
- Produkcja szczepionki może zostać
przyspieszona przez trzy czynniki: ogromne
dofinansowanie, większa liczba zasobów oraz
bardzo duża liczba badaczy. W przypadku
szczepionki przeciwko Covid-19 pojawiły się
wszystkie trzy czynniki.
- Jeszcze nigdy żadna szczepionka nie powstała
w wyniku tak zintensyfikowanych wysiłków na
płaszczyźnie globalnej.
- Priorytetem dla wszystkich było to, by
zatrzymać rozprzestrzenianie się tego groźnego
wirusa, dlatego wiele krajów z całego świata
przeznaczyło na to więcej środków finansowych.

Jak działa szczepionka przeciwko
Covid-19:
- Szczepionka wysyła sygnał do Twojego
układu odpornościowego o tym, że ma on
wyprodukować przeciwciała do walki z wirusem.
- Nie zmienia Twojego DNA.
- Brak dowodów na to, że wpływa na płodność.

Składniki szczepionki przeciwko
Covid-19:
- Szczepionka nie zawiera składników
pochodzenia ludzkiego ani zwierzęcego
(np. jajek).

Źródła
NHS – https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/?gclid=EAIaIQobChMIybeg86O87QIVVOvtCh00OAFSEAAYASAA
EgKs3PD_BwE
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) – https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
Wielka Brytania i Anglia – https://www.gov.uk/coronavirus
Szkocja – https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/
Walia – https://gov.wales/coronavirus
Irlandia Północna – https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19

