Чи це правда?
Перевірка фактів щодо вакцини проти COVID -19
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Вакцини проти COVID19 НЕ змінюють ваші
гени або ДНК.

Чи можуть
вакцини проти
COVID змінити
мою ДНК ? Мою
особистість? Гени
моєї родини?

Обидві вакцини як Moderna так і Pfizer
використовують матричну РНК (або мРНК). мРНК
вчить наш організм захищати нас, виробляючи
антитіла та інші клітини, що борються з
інфекцією.
МРНК з вакцини проти COVID-19 навіть ніколи не
потрапляє в ядро клітини, де зберігається наша
ДНК. Це означає, що мРНК ніяк не може впливати
на нашу ДНК. Як тільки мРНК закінчить навчання
наших клітин, ферменти розщеплюють мРНК, і
тому її вже немає в нашому організмі.

Чи я можу
отримати
COVID-19 від
вакцини?
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Вакцини проти COVID19 НЕ заражатимуть вас
коронавірусом.

Коронаірус відсутній в усіх вакцинах проти COVID-19.
Ви не можете заразитися коронавірусом через
щеплення.
Вакцини вчать нашi клітини виробляти білок, який схожий
на той, що знаходиться на поверхні вірусу COVID-19. Для
надання інструкцій вакцини використовують РНКпередавач (мРНК) або нешкідливий вірус застуди, який
модифікований таким чином, що не може спричинити
захворювання. Наші тіла вчаться ідентифікувати цей білок,
щоб вони могли збудуватити імунну реакцію, якщо вірус
COVID-19 потрапляє в організм.
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Вакцини проти COVID-19 можуть
викликати легкі подібні до грипу
симптоми, але екстремальні реакції
трапляються дуже рідко.

Через день-два після того, як ви зробили
першу дозу щеплення, ви можете відчувати
такі побічні ефекти, як головний біль, біль у
руці, втома або температура. Але ці побічні
ефекти тривають недовго і є ознаками того,
що вакцина працює.

Я занеспоєнa, що в
мене може
виникнути
серйозна
алергічна реакція
на вакцину проти
COVID-19

Важкі алергічні реакції (анафілаксія) дуже
рідкісні, але можуть траплятися, особливо у
людей, які вже мають важкі алергічні стани.
Всі вони піддаються лікуванню.
Про всяк випадок, існують запобіжні заходи.
Після вакцинації вас запросять почекати в
клініці 15 хвилин, щоб переконатися, що у
вас немає важкої алергічної реакції на
вакцину.

Я чув багато
чуток про те,
що міститься у
вакцинах.
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Вакцини проти COVID-19 НЕ
містять відстежуючих чіпів,
тканин плода, продуктів зі
свинини, шкідливих металів
або токсичних інгредієнтів.

Ключовим інгредієнтом як вакцин Pfizer, так і
Moderna є генетичний матеріал, який
називається мРНК. Вакцини також містять ліпіди,
солі, оцетову кислоту (основний інгредієнт оцту
та цукор. У вакцині Johnson & Johnson (J&J)
ключовим інгредієнтом є вірус застуди, але
модифікований, тому він не може викликати
хвороби. Вакцина J&J також містить
стабілізатори (солі, спирти, полісорбат 80,
соляна кислота) та амінокислоти.
Ці вакцини мають менше інгредієнтів, ніж
середній пакет картопляних чіпсів!
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Вакцина COVID-19
зменшить кількість
госпіталізацій та смертність
у кольорових спільнотах.

Перед тим як вакцини проти COVID-19 були
розроблені, активісти та заступники висловлювали
занепокоєння з приводу історичної та постійної
шкоди, заподіяної медичними та державними
установами чорношкірим, корінним та кольоровим
людям. Завдяки їхнім зусиллям десятки тисяч
людей, які брали участь у випробуваннях вакцини
проти COVID-19, відображають різноманітність
нашого населення. Вакцини були ефективними та
безпечними для расових та етнічних груп.

Спільноти чорношкірих, корінних
американців, латиноамериканців та жителів
тихоокеанських островів зазнали значно
вищих показників госпиталізації та смерті
від COVID-19 в окрузі Кінг. Ці громади
будуть серед тих, хто отримує найбільшу
вигоду від захисту, який пропонує
вакцинація.

Клі ні чні випробування :хто
брав участь ?
Тип вакцини

Крім того, кольорові люди відіграли
провідну роль у розробці вакцин.
Наприклад, доктор Кіззмекія Корбетт,
чорношкірa вченa - керівник Національного
інституту охорони здоров’я у галузі
досліджень вакцин проти коронавірусу.

Звідки ми знаємо,
що вакцини проти
COVID є
ефективними для
чорних, корінних
та кольорових
людей?
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Додаткові ресурси
•Щоб отримати додаткову інформацію про вакцину проти COVID-19 та визначити, чи ви
маєте право на щеплення зараз: kingcounty.gov/covid/vaccine/Ukrainian
•Дізнайтеся про догляд, тестування, ізоляцію/ карантин у зв’язку з COVID-19 та отримайте
ресурси для організацій: KingCounty.gov/covid/Ukrainian
•Якщо у вас є медичні запитання щодо COVID-19 або потрібна допомога замовити прийом для
тестування або щеплення від COVID-19, зателефонуйте:
(206) 477-3977 щодня 8:00-19:00 (8:00 AM до 7:00 PM). Доступні послуги перекладачей

