STOP CORONA
Co to jest koronawirus?

Koronawirus może wywołać chorobę COVID-19.
COVID-19 jest niebezpieczną chorobą płuc.
Jest to choroba zakaźna.
Wiele osób zachorowało na COVID-19.
Niektórzy trafili do szpitala.
Inni zmarli z powodu COVID-19.

Przed chorobą tą można się jednak uchronić.
Na przykład w taki sposób:
• Zachowując dystans względem innych osób.
• Myjąc często ręce.
• Nosząc maseczkę.
• Szczepiąc się.

Dobra wiadomość: Teraz i Ty możesz się zaszczepić!

Jak dotąd niewiele mogliśmy zdziałać w walce z chorobą COVID-19.
Nie ma na nią dobrych leków. Ale teraz jest szczepionka.
Szczepionka chroni przed zachorowaniem na COVID-19.
Nie ma przymusu szczepienia. Jest ono dobrowolne.

Co dzieje się w organizmie podczas szczepienia?

Gdy do organizmu dostają się patogeny, wywołują reakcję naszego układu
odpornościowego.
Organizm wytwarza przeciwciała przeciwko patogenom.
Układ odpornościowy dysponuje pamięcią. Zapamiętuje każdy patogen.
Na tej samej zasadzie działają także szczepionki.
Szczepionka jest na przykład wstrzykiwana danej osobie.
Następnie organizm wytwarza substancje obronne przeciwko patogenowi.
Oznacza to: Organizm może się szybciej bronić, gdy patogen do niego wniknie. Osoba
taka wówczas nie choruje wcale lub jedynie nieznacznie.

Od kiedy szczepionka zaczyna działać? Jak długo utrzymuje się
efekt?

Większość szczepionek potrzebuje kilku tygodni, aby zacząć działać.
Niektóre szczepienia chronią przez całe życie. Inne szczepienia wymagają
powtórzenia po kilku latach. Nie wiadomo jeszcze, jak długo szczepionka chroni przed
koronawirusem.
Niektóre patogeny również podlegają zmianom. Na przykład wirus grypy. Dlatego
przeciwko grypie trzeba się szczepić co roku. Prawdopodobnie po jakimś czasie trzeba
będzie również ponownie zaszczepić się przeciwko koronawirusowi.

Czy szczepionka ma działania niepożądane?

Szczepionka może mieć działania niepożądane. Jest to zjawisko normalne. Działania
niepożądane oznaczają: że układ odpornościowy działa. W większości przypadków
działania niepożądane nie są niebezpieczne.
Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:
Zaczerwienienie, obrzęk lub ból w miejscu podania szczepionki.
Możliwe są również gorączka, ból głowy, bóle kończyn lub złe samopoczucie.
Działania niepożądane często jednak ustępują po kilku dniach.
Bardziej poważne działania niepożądane występują rzadko. Informacji na ten temat
może udzielić lekarz.

Czy mogę zachorować mimo szczepienia?

Szczepionki mogą działać w różny sposób.
Czasami ludzie zapadają na daną chorobę, mimo że są zaszczepieni.
W większości przypadków jednak osoby zaszczepione łagodnie przechodzą chorobę.

Dostępne są różne szczepionki. Na czym polega różnica?

Nad szczepionkami przeciwko koronawirusowi pracowało wielu ekspertów.
A teraz udało im się nawet wynaleźć kolejne szczepionki.
Aby można je było stosować w Niemczech, muszą zostać dopuszczone do użycia. Z
czasem będzie zatwierdzanych coraz więcej różnych szczepionek.

Szczepionki zabite zawierają patogeny, które zostały zabite, czyli inaktywowane.
Szczepionki Novavax, Sinopharm i Sinovac są inaktywowanymi szczepionkami
przeciwko koronawirusowi.

Szczepionki mRNA przeciwko koronawirusowi są produkowane m.in. przez firmy
BioNTech / Pfizer, Moderna i CureVac.
mRNA to skrót od: informacyjny kwas rybonukleinowy.
mRNA transportuje ważne informacje. Na przykład schemat budowy koronawirusa. W
przypadku szczepionki mRNA niewielka część tego schematu budowy jest wstrzykiwana
człowiekowi. Organizm może wówczas sam wytworzyć niewielką ilość koronawirusa. Na
przykład białko Spike koronawirusa.
Białko Spike nie jest niebezpieczne. Mimo to, organizm potrafi się przed nim bronić.
Szczepionki wektorowe przeciwko koronawirusowi produkowane są na
przykład przez firmy AstraZeneca i Johnson&Johnson. Szczepionka Sputnik V z Rosji
jest również szczepionką wektorową. Słowo wektor oznacza po łacinie nośnik lub
przewoźnik.
W szczepionce wektorowej znajduje się wirus. Wirus ten może wywołać
u ludzi przeziębienie. Wirus nie jest niebezpieczny. Nie może namnażać się w
organizmie.
Ale wirus jest pewnego rodzaju nośnikiem. Przenosi schemat budowy części
koronawirusa. Tą częścią jest białko Spike. Białko Spike nie jest niebezpieczne. Mimo
to, organizm potrafi się przed nim bronić.
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Więcej informacji oraz aktualności można znaleźć na stronie:
www.dortmund.de/corona oraz po zeskanowaniu kodu QR

