STOP CORONA
Какво представлява коронавирусът?
Коронавирусът може да предизвика болестта COVID-19.
COVID-19 е опасна белодробна болест.
Тя е много заразна.
Много хора се разболяха от COVID-19.
Някои хора трябваше да бъдат хоспитализирани.
Някои починаха вследствие на COVID-19.
Но човек може да се предпази.
Например така:
• Като стоите на разстояние от останалите.
• Често си миете ръцете.
• Носите маска.
• Имунизирате се.

Добрата новина е: Можете да се имунизирате!
До сега можехме да се предпазим минимално от болестта COVID-19.
Няма достатъчно добри лекарства, но сега вече е налична ваксина.
Ваксината предпазва от заразяване с COVID-19.
Никой не е задължен да се имунизира. Ваксината е по желание.
Какво се случва с тялото при имунизация?
Когато в тялото ни навлязат причинители на дадена болест, нашата имунна
система реагира.
Тялото образува защитни вещества срещу причинителя на болестта.
Имунната система има памет. Тя запомня всеки причинител на болест.
По този начин функционират ваксините.
Например, на даден човек му бива поставена ваксина.
След това тялото му образува защитни вещества срещу причинителя на
определената болест.
Това ще рече: тялото може да се съпротивлява по-бързо, ако причинителят
на болестта навлезе в него. След поставянето на ваксината човек не се
разболява, а ако се стигне до разболяване, то то е в много малка степен.
От кога започва да действа ваксината? Колко дълго трае ефектът ѝ?
Повечето ваксини започват да действат едва след няколко седмици.
Някои ваксини предпазват организма цял живот. Други трябва да бъдат
повторени след няколко години. За колко дълго предпазва ваксината
срещу коронавируса все още не е ясно.

Някои причинители на болести също така се
променят. Например причинителите на грип.
Срещу грип човек трябва да се имунизира
всяка година на ново. Вероятно след известно
време ще трябва да се имунизираме на ново
срещу коронавируса.
Имунизацията има ли странични ефекти?
Имунизацията може да има странични
ефекти. Това е нормално. Страничните ефекти
показват следното: имунната ни система
работи. Най-често страничните ефекти не са
опасни.
Това може да са страничните ефекти:
Зачервявания, подувания или болки на
мястото, където е поставена ваксината.
Възможни са и температура, главоболие,
болки в крайниците или неразположение.
Страничните ефекти обаче изчезват често
само след няколко дни.
По-тежки странични ефекти се срещат рядко.
Можете да се консултирате с лекар по този
въпрос.
Въпреки поставена ваксина мога ли да се
разболея?
Действието на ваксините е различно.
Понякога хората се разболяват, въпреки че са
имунизирани.
Най-често хора, които са ваксинирани, се
разболява много леко.

Ваксините с умъртвен вирус съдържат
причинителите на болестта, които са
умъртвени.
Ваксините на Novavax, Sinopharm и Sinovac са
ваксини с умъртвен вирус.
Ваксините от типа мРНА срещу коронавируса
се произвеждат например от фирмите
BioNtech / Pfizer, Moderna и CureVac.
мРНА е съкращение за: ботен-рибонуклеинова киселина.
мРНА транспортира важна информация,
например за структурата на коронавируса.
При ваксина от типа мРНА на човек се
инжектира малка част от тази структура. След
това тялото само може да произведе малко
количество от коронавируса, например спайк
протеина на коронавируса.
Спайк протеинът не е опасен и въпреки това
тялото можете да образува защитни вещества
срещу това.
Векторни ваксини срещу коронавируса
се произвеждат например от фирмите
AstraZeneca и Johnson&Johnson. Ваксината
Sputnik V от Русия също е векторна ваксина.
Думата вектор идва от латиниски и означава
носач или транспортьор. Във векторната
ваксина се съдържа вирус. Чрез вируса
хората могат да получат настинка. Вирусът не
е опасен. Той не може да се разпространи в
тялото.
Вирусът е един вид транспортьор. Той
транспортира структурата на една част от
коронавируса. Тази част е спайк протеинът.
Спайк протеинът не е опасен. Въпреки това
тялото може да образува защитни вещества.

Има различни ваксини. Каква е разликата?
Много експерти работиха върху създаването
на ваксини срещу коронавируса.
В момента има множество ваксини.
За да могат тези да бъдат използвани в
Германия, те трябва да бъдат позволени. В
течение на времето все повече ваксини биват Източник: Федерално обединение „Помощ
допускани.
за живот“ [На немски: „Bundesvereinigung
Lebenshilfe“]

Повече и актуална информация ще намерите на:
www.dortmund.de/corona и QR-Code

