STOP CORONA
Ce este Coronavirusul?

Coronavirusul poate provoca boala COVID-19.
COVID-19 este o boală periculoasă de plămâni.
Aceasta este foarte contagioasă.
Mulți oameni s-au îmbolnăvit prin COVID-19.
Unii oameni au trebuit să meargă la spital.
Unii oameni au murit de COVID-19.

Dar vă puteți proteja de acest lucru.
De exemplu astfel:
• Păstrați distanța față de ceilalți oameni.
• Vă spălați des pe mâini.
• Purtați mască.
• Vă vaccinați.

O știre bună: Vă puteți vaccina!

Până acum nu puteam decât să facem puțin împotriva bolii COVID-19.
Nu există medicamente bune. Dar acum există o vaccinare.
Vaccinarea protejează împotriva infecției cu COVID-19.
Nimeni nu trebuie să se vaccineze. Vaccinarea este voluntară.

Ce se întâmplă în corp la o vaccinare?

Atunci când agenții patogeni ajung în corp, sistemul nostru imunitar reacționează.
Corpul formează anticorpi împotriva agenților patogeni.
Sistemul imunitar are o memorie. Acesta memorează orice agent patogen.
Așa funcționează și vaccinările.
Un vaccin de exemplu este injectat unui om.
Apoi corpul formează anticorpi împotriva agentului patogen.
Asta înseamnă: Corpul se poate apăra mai repede atunci când agentul patogen pătrunde în corp. Omul nu se îmbolnăvește atunci deloc sau este doar puțin bolnav.

De când își face efectul o vaccinare? Cât timp ține efectul?

Cele mai multe vaccinuri își fac efectul abia după câteva săptămâni.
Unele vaccinuri protejează pe tot timpul vieții. Alte vaccinuri trebuie repetate după
câțiva ani. Încă nu e sigur cât timp vaccinul protejează împotriva Coronavirusului.
Unii agenți patogeni se și modifică. De exemplu patogenii gripei. Împotriva gripei
trebuie făcut de aceea vaccin în ficare an. Probabil că și împotriva Coronavirusului
trebuie să vă vaccinați din nou după un anumit timp.

O vaccinare are efecte secundare?

O vaccinare poate avea efecte secundare. Acest lucru este normal. Efectele secundare indică: sistemul imunitar lucrează. Cel mai adesea efectele secundare nu sunt
periculoase.
Efecte secundare pot fi:
înroșiri, inflamări sau dureri la locul inoculării.
Sunt posibile și febră, dureri de cap și de încheieturi sau stare de discomfort.
Efectele secundare dispar însă adesea după câteva zile.
Efecte secundare mai grave sunt rare. Un medic vă poate sfătui cu privire la acest
lucru.

Pot să mă îmbolnăvesc în ciuda unei vaccinări?

Vaccinările pot funcționa diferit de bine.
Câteodată oamenii primesc boala deși sunt vaccinați.
De cele mai multe ori însă oamenii vaccinați se îmbolnăvesc doar ușor.

Există diferite vaccinuri. Care este diferența?

Mulți experți au lucrat în cercetare pentru vaccinuri împotriva Coronavirusului.
Și acum au găsit chiar și mai multe vaccinuri.
Pentru a putea fi utilizate în Germania, acestea trebuie să fie aprobate. Cu timpul vor
fi aprobate tot mai multe vaccinuri diferite.

Vaccinurile inactivate conțin agenți patogeni care au fost uciși.

Vaccinurile de la Novavax, Sinopharm și Sinovac sunt vaccinuri inactivate împotriva
coronavirusului.

Vaccinurile ARNm împotriva Coronavirusului sunt produse, de exemplu, de că-

tre firmele BioNTech / Pfizer, Moderna și CureVac.
ARNm este abrevierea pentru: aciduri ribo-nucleice mesagere.
ARNm transportă informații importante. De exemplu, planul de construcție pentru
virusul Corona. În cadrul vaccinării cu ARNm, unei persoane i se injectează o mică
parte din acest plan de construcție. Corpul poate produce apoi singur un pic din virusul Corona. De exemplu, proteina spike a Coronavirusului.
Proteina spike nu este periculoasă. Cu toate acestea, corpul poate produce anticorpi
împotriva acestuia.

Vaccinurile vector împotriva Coronavirusului sunt produse, de exemplu, de fir-

mele AstraZeneca și Johnson & Johnson. Și vaccinul Sputnik V din Rusia este un
vaccin vector. Cuvântul vector în latină înseamnă purtător sau șofer.
Într-un vaccin vector se află un virus. Prin intermediul virusului oamenii pot contracta
o răceală. Virusul nu este periculos. Acesta nu se poate înmulți în corp. Dar virusul
este un fel de șofer. Acesta transportă planul de construcție pentru o parte a virusului Corona. Partea este proteina spike. Proteina spike nu este periculoasă. Cu toate
acestea, corpul poate produce anticorpi împotriva acestuia.
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