Какво е КОВИД-19?
КОВИД-19 е коронавирус,
който бързо се разпространи
по целия свят и причинява
тежко заболяване.

Най-честите симптоми са:
• температура
• кашлица
• затруднения с дишането
• промяна във вкуса или
мириса си.
Симптомите на КОВИД-19 са
като симптоми на грип и
настинка.

Какво е имунна система?
Имунната система предпазва
тялото ви. Имунната система
има памет. Това означава, че
тя помни всеки патоген.
Патогените са невидими
организми, като бактерии,
вируси и други, които
причиняват заболяване.
Някои патогени атакуват
тялото ни няколко пъти.
Вторият път имунната
система може да се бори подобре с тях.
Това е заради анти-телата.
Анти-телата са защитни
вещества.
Тялото ги образува срещу
патогени.
Ето защо вече не боледуваме.
Имунната система е
жизненоважна.
Тя предпазва тялото ни от
болести.

Какво се случва в тялото
след ваксинация?

Тялото образува защитни
вещества.

Ваксината съдържа малка
част от вируса.

Инжектирана в човешкото
тяло, образува защитни
вещества срещу него.

Това означава, че
тялото може да се защити побързо.

Тогава човекът изобщо не
се разболява или боледува
много леко.

Кой ще ми постави
ваксината?
Ваксината се поставя от
медицинска сестра или лекар.
Защо е важно да се
ваксинирате срещу КОВИД19?
Когато се ваксинирате вие се
предпазвате от заразяване с
вируса и тежко заболяване.
Когато получите ваксината
срещу КОВИД-19, може да
предпазите другите хора от
заразяване.
Вече съм прекарал КОВИД19. Нужно ли е да се
ваксинирам?
Да.
Може да се ваксинирате 4
седмици, след като
оздравеете.

Колко дози от ваксината
трябва да си поставя?
Трябва да си поставите две
дози от ваксината.
Втората доза от ваксината ще
ви бъде поставена след 28
дни или 4 седмици.
Препоръчително е да си
поставите трета доза,
наречена още бустерна доза.
Хората трябва да получат
бустерната си доза 6 месеца
след втората доза.
Може да попитате личния си
лекар кога трябва да си
поставите бустерната доза.

Защо да си поставя
бустерна доза?
Някои ваксини отслабват
след известно време.
Бустерната доза ще помогне
на тялото ви да се бори срещу
КОВИД-19, като подсили
имунната система.
Ако имунната ви система е
силна, тя може да се бори с
КОВИД-19 по-добре.
Бустерната доза може да ви
помогне да останете
предпазени от КОВИД-19 за
по-дълго време.
Тя ще ви помогне да изкарате
болестта доста леко или без
симптоми.
Каква ваксина ще получите
като бустерна доза?
Третата доза трябва да е
Pfizer или Модерна.
Заплащат ли се ваксините?
Не. Ваксините са безплатни.

Как ще се чувствам след
ваксинация?
Може да получите нежелани
реакции:
• болезненост и подуване на
мястото, където ви е
поставена ваксината
• гадене
• главоболие и болки в
мускулите
• умора
• температура

Всички симптоми,
обикновено изчезват до 2
дни.

Много рядко се случва някой
да има тежка алергична
реакция към ваксината.

Лекарят, който ви ваксинира
е обучен да Ви лекува, ако
проявите сериозна алергична
реакция.

Не забравяйте!
Все още е много важно да:
• миете ръцете си
• носите маска
• останете на разстояние 2
метра от другите хора.

