Információk a koronavírus elleni védőoltásról: Előnyök és hátrányok
Jó okok a védőoltás mellett

Milyen kétségek állnak fenn?

A védőoltás megvéd a súlyos vagy halálos kimenetelű megbetegedéstől



Különösen a harmadik hullámban sok olyan fiatalnál léptek fel súlyos kórfolyamatok és
utólagos hatások. Egyesek ezek közül hónapokig is eltarthatnak.
2021.07.06-ig a világjárvány óta Németországban már 91.068 ember hunyt el a
koronavírusban.



A viszonylag hosszú lappangási időszak miatt a vírus gyakran észrevétlenül terjedhet. A
beoltott személyek azonban megszakíthatják a fertőzési láncot.

Az oltással társadalmi felelősséget vállalok
 A beoltottak azokat is védik, akik nem tudják beoltani magukat. Ezek közé tartoznak
például a csecsemők, az immunhiányos személyek vagy a nagy kockázatú betegek.





Minél több ember oltja be magát, annál kevesebb embernek lesz szüksége kórházi
kezelésre a betegség súlyos lefolyása miatt. A kórházak tehermentesítése minden páciens
számára előnnyel jár – azok számára is, akik egyéb betegségek miatt szorulnak orvosi
ellátásra.





Az oltás megbízható védelmet nyújt


Az oltási kutatások szerint a már engedélyezett vakcinák igen nagy hatékonysággal
rendelkeznek, a szervezet az oltás eredményeként elegendő ellenanyagot termel.



Mindenki vissza szeretne térni a normalitáshoz és a felhőtlen társasági élethez. Minden
egyes ember hozzájárulhat ehhez a fertőzési láncok megszakításával és a fertőzési
gócpontok kialakulásának megakadályozásával.

Az oltás az egyetlen esélyünk a világjárvány megállításához
Ha elég sok személy kap oltást, vagy rendelkezik egy korábbi fertőzés antitestekkel, azt
nyájimmunitásnak nevezzük. Hosszú távon ez megakadályozhatja az vírus exponenciális
terjedését és megfékezheti a világjárványt..
További információk
 Kreis Kleve (https://www.kreis-kleve.de/ )
 Munkaügyi, Egészségügyi és Szociális Minisztérium NRW (https://www.mags.nrw/ )


Mint minden oltásnál, a COVID-19 elleni oltás után is előfordulhatnak
oltási reakciók és mellékhatások. Ezek a reakciók általában röviddel az
oltást követően jelentkeznek, és ritkán tartanak néhány napnál tovább.
A legtöbb esetben egyáltalán semmilyen, vagy csak kisebb oltási
reakciók jelentkeznek. Ilyen reakciók például az oltás beadásának helyén
fellépő fájdalmak, álmosság vagy fejfájás.
2021. május 31-ig a Paul Ehrlich Intézetnek 1000 oltásadagból
mindössze 0,2 esetben jelentettek súlyos oltási reakciókat.

Kaphatok-e orvosi felvilágosítást?


Az oltás hozzájárul a normalitáshoz való visszatéréshez

Mivel az oltóanyagok jóváhagyása kiemelt prioritást élvezett, számos
akadályt – például bürokratikus akadályokat vagy finanszírozási
problémákat – elhárítottak.
Fontos: A jóváhagyott oltóanyagok ugyanolyan szigorú teszteken estek
át, mint a más betegségek elleni vakcinák.

Jár mellékhatással az oltás?

Az oltás leveszi a terhet az egészségügyi rendszerről és az intenzív osztályokról


Az európai engedélyezési eljárás során a vakcinákkal szemben
támasztott minőségi követelmények nagyon magasak. Az oltóanyagok
tolerálhatóságát, biztonságosságát és hatékonyságát három
vizsgálati fázisban vizsgálták.

Hogyan lehetett ilyen gyorsan jóváhagyni a vakcinákat?

Az oltás megóvja családomat és szociális környezetemet


Biztonságosak az oltóanyagok?

Az oltás előtt mindig ki kell tölteni egy kórtörténeti adatlapot, és lehetőség
van orvosi konzultációra is.

Az oltások sterilizálják őket?


Nem.

Az oltások megváltoztatják a genomot?


Nem.



Szövetségi Egészségügyi Minisztérium: Együtt a koronavírus ellen
(https://www.zusammengegencorona.de/ )
Robert Koch Intézet (https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html


www.kreis-kleve.de

