STOP CORONA
Nedir bu koronavirüs?

Koronavirüs COVID-19 hastalığına neden olabilir.
COVID-19 tehlikeli bir akciğer hastalığıdır.
Bu çok bulaşıcıdır.
Birçok insan COVID-19 nedeniyle hastalandı.
Birkaç insan hastaneye gitmek zorunda kaldı.
Bazı insanlar COVID-19’dan dolayı öldüler.

Ama buna karşı korunmak mümkündür.
Örneğin şöyle:
• Başka insanlar ile aranızda mesafe tutuyorsunuz.
• Ellerinizi sık sık yıkıyorsunuz.
• Maske takıyorsunuz.
• Aşı oluyorsunuz.

İyi bir haber: Aşı olabilirsiniz!

Şimdiye kadar COVID-19 hastalığına karşı çok az şey yapabildik.
İyi ilaçlar yok. Fakat şimdi bir aşı var.
Aşı COVID-19’a yakalanmaya karşı koruma sağlıyor.
Hiç kimse aşı olmak zorunda değildir. Aşı gönüllüdür.

Aşılama sırasında vücutta ne oluyor?

Hastalık virüsleri vücuda girdiğinde bağışıklık sistemimiz tepki verir.
Vücut, hastalık virüslerine karşı savunma maddeleri oluşturur.
Bağışıklık sisteminin bir hafızası vardır. Her hastalık virüsünü hatırlar.
Aşılar da böyle işler.
Örneğin bir kişiye aşı enjekte edilir.
Bunun üzerine vücut, hastalık virüslerine karşı savunma maddeleri oluşturur.
Bu demektir ki: Hastalık virüsü vücuda girdiğinde vücut kendini daha hızlı savunabilir.
Bu durumda insan hiç hastalanmaz veya hafif hastalanır.

Aşı ne zamandan itibaren etki gösterir? Etkisi ne kadar sürer?
Çoğu aşı maddeleri birkaç hafta sonra etkisini gösterir.
Bazı aşılar bir ömür boyu koruma sağlar. Bazı aşılar ise birkaç yıl sonra tekrarlanmalıdır. Aşının koronavirüse karşı ne kadar koruma sağladığı henüz belli değildir.
Bazı hastalık virüsleri değişebiliyor. Örneğin, gribe neden olan virüs. Bu nedenle grip
aşısının her yıl yeniden yapılması gerekmektedir. Muhtemelen belirli bir süre sonra
koronavirüse karşı da yeniden aşı yapılması gerekecektir.

Aşının yan etkileri var mıdır?

Aşının yan etkileri olabilir. Bu normal. Yan etkiler şunu gösterir: Bağışıklık sistemi
çalışıyor. Genelde yan etkiler tehlikeli değildir.
Yan etkiler aşağıda belirtilenler olabilir:
Aşı yerinde kızarıklık, şişlik veya ağrı.
Ateş, baş ve uzuv ağrısı veya halsizlik de mümkündür.
Ancak yan etkiler genelde birkaç gün sonra kaybolur.
Daha ciddi yan etkiler nadirdir. Bu konuda bir doktor size bilgi verebilir.

Aşılanmaya rağmen hastalanabilir miyim?

Aşılar farklı şekilde etki gösterebilir.
İnsanlar bazen aşılanmış olmalarına rağmen hastalığa yakalanırlar.
Ancak aşı olan kişiler hastalığı genelde hafif bir şekilde atlatırlar.

Farklı aşı maddeleri mevcut. Aralarındaki fark nedir?

Birçok uzman, koronavirüse karşı aşı maddelerini araştırdı.
Ve şimdi birden fazla da aşı maddesi buldular.
Bunların Almanya’da kullanılabilmeleri için ruhsat alınması gerekiyor. Zamanla çok
daha farklı aşı maddelerine ruhsat verilecektir.

Ölü aşılar, öldürülmüş hastalık virüsleri içermektedir.

Novavax, Sinopharm ve Sinovac aşı maddeleri koronavirüse karşı ölü aşılardır.
Koronavirüse karşı mRNA aşı maddeleri örneğin; BioNTech / Pfizer, Moderna
ve CureVac firmaları tarafından üretilmektedir.
mRNA kısaltması: Haberci ribonükleik asit demektir.
mRNA önemli bilgileri taşır. Örneğin, koronavirüsün yapı planını. mRNA aşısında
kişiye bu yapı planının küçük bir kısmı enjekte edilmektedir. Bunun üzerine vücut koronavirüsten az bir miktarı kendisi üretebilir. Örneğin, koronavirüsün Spike proteinini.
Spike proteini tehlikeli değildir. Buna rağmen vücut buna karşı savunma maddeleri
oluşturabilir.
Koronavirüse karşı vektör aşı maddelerini örneğin; AstraZeneca ve Johnson&Johnson Firmaları üretmektedir. Rusya’dan Sputnik V aşı maddesi de bir vektör
aşı maddesidir. Vektör kelimesi Latince’de taşıyıcı veya sürücü anlamına gelmektedir.
Vektör aşı maddesinde bir virüs bulunmaktadır. Virüsten dolayı insanlarda soğuk algınlığı olabilir. Virüs tehlikeli değildir. Vücudun içinde üremesi mümkün değildir.
Ancak, virüs bir tür sürücüdür. Koronavirüsün bir kısmı için yapı planını taşımaktadır.
Bu kısım Spike proteinidir. Spike proteini tehlikeli değildir. Buna rağmen vücut buna
karşı savunma maddeleri oluşturabilir.
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