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Tot ce trebuie să știți referitor la vaccinurile Covid-19:

Vaccinurile au rolul de a vă
proteja pe dvs., pe cei dragi
și pe toți cei din preajma dvs.
Date rapid:
Vaccinurile
salvează vieți.
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Vaccinurile
protejează
întreaga dvs.
comunitate.

Vaccinurile
Covid-19 au
avut un efort
global imens
în spatele lor.

Vaccinurile
Covid-19 au
respectat cele mai
stricte standarde
în materie de
siguranță.

Nu există produse
destinate produse
de origine umană
sau animală
sau de pe lista
de ingrediente
a vaccinurilor
Covid-19.

Nu există dovezi
că vaccinurile
Covid-19 ar
afecta fertilitatea.
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Tot ce trebuie să știți referitor la vaccinurile Covid-19:

Nu uitați:
!

Folosiți date din surse fiabile, de încredere.

!

Construiți o bancă cu aceste surse: site-uri pentru Serviciul
Național de Sănătate (NHS), Organizația Mondială a Sănătății
(WHO), și Crucea Roșie britanică (suntem o organizație
neutră care ne ocupăm să responsabilizăm oamenii cu date).

!

Acordați-vă timpul necesar lecturării despre și înțelegerii
vaccinurilor Covid-19. Dacă există un lucru care merită un
grad suplimentar de grijă și atenție, atunci acel lucru este
sănătatea dvs.

!

Dacă citiți un lucru pe rețele de socializare sau într-un
grup de chat pe WhatsApp despre care
nu știți, faceți un pas în spate și
faceți cercetări pe cont propriu.

!

Acțiunile noastre afectează alte
persoane în moduri importante.
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Tot ce trebuie să știți referitor la vaccinurile Covid-19:

O analiză mai atentă…
Vaccinurile:

Creare vaccinului Covid-19:

- Anual, sunt salvate maxim 3 milioane de

- Nu s-a sărit peste o parte a procesului.

vieți datorită vaccinurilor în Marea Britanie
și întreaga lume.
- Datorită vaccinurilor, nu mai există boli precum

vărsatul de vânt, poliomelită și tetanus nu mai
există sau sunt foarte rare.
- Dacă ne vaccinăm, protejăm de asemenea o

persoană care este mai vulnerabilă decât noi,
care e posibil să nu se poată vaccina singură
(de exemplu acele persoane care sunt bolnave
sau care au un sistem imunitar slăbit).

Siguranța vaccinurilor Covid-19:
- Nu există vreun mod în care vaccinurile ar

fi fost aprobate pentru milioane de persoane
dacă ar fi existat cea mai mică urmă de
îndoială privind siguranța, calitatea sau
eficacitatea lor.
- Aceste standarde riguroase sunt prevăzute

de Agenția de reglementare a medicamentelor
și produselor de îngrijire medicală, care se
asigură că toate medicamentele folosite
pe teritoriul Marii Britanii sunt sigure.
- Vaccinul Oxford/AstraZeneca a fost testat

pe un număr mai mare de 11.000 persoane.
Vaccinul Pfizer/BioNTech a fost testat pe
43.500 de persoane.

- Aceste lucruri duc la crearea mai rapidă a unui

vaccin: finanțare imensă, mai multe resurse,
și mulți, mulți cercetători. Procesul de creare a
vaccinului a beneficiat de toate cele trei părți.
- Niciun alt vaccin nu a avut parte de acest nivel

de impuls în spatele său la nivel mondial.
- Lumea a avut o singură prioritate – aceea de

a opri răspândirea acestui virus mortal – de
aceea, guverne din lumea întreagă au pus la
dispoziție finanțări tot mai mari.

Cum funcționează vaccinurile
Covid-19:
- Vaccinurile funcționează prin trimiterea unui

semnal la sistemul imunitar al corpului dvs.
pentru crearea unor anticorpi care să lupte
cu virusul.
- Ei nu vă modifică ADN-ul.
- Nu există dovezi că ei ar afecta fertilitatea.

Ingredientele vaccinului Covid-19:
- Ele nu conțin ingrediente de origine umană,

ingrediente de origine animală sau ou.

Surse
NHS – https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/?gclid=EAIaIQobChMIybeg86O87QIVVOvtCh00OAFSEAAYASAAEgK
s3PD_BwE
Organizația Mondială a Sănătății (WHO) – https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
Marea Britanie și Anglia – https://www.gov.uk/coronavirus
Scoția – https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/
Țara Galilor – https://gov.wales/coronavirus
Irlanda de Nord – https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19
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