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Секој збор напишан со задебелени букви и во сина
боја ќе биде објаснет на крајот од документот.

Информациите во овој документ се базирани на
извештаи за вакцината за корона вирус во Европа.

Овој документ ќе ви даде основна информација за
вакцината за корона вирус.
Прашајте го вашиот лекар за повеќе детали.
На овој начин ќе може да се информирате за тоа кога
и како би ја добиле вакцината и ќе добиете одговор на
сите ваши прашања.
Што е корона вирус?
Корона вирус е вирус којшто започна во 2019.

Корона вирусот се прошири низ повеќето Европски
земји и низ целиот свет.
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Корона вирусот е исто така наречен Ковид-19.
Тоа е името на вирусот.
Корона вирусот прави многу луѓе болни.
Луѓето кои добиле корона вирус имаат:
• температура
ова е висока телесна температура
• сува кашлица
• отежнато дишење

Кога луѓето се многу болни тие треба да одат во
болница.
Исто така многу луѓе умираат од корона вирус.

Бидејќи корона вирусот разболува многу луѓе
многу продавници беа затворени и луѓето требаа да
останат во нивните домови.
Ова е познато како полициски час.
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Што е вакцина?
Вакцина е како лек кој ви помага да не се
разболувате.
Повеќето луѓе веќе биле вакцинирани барем еднаш.
На пример можеби веќе сте примиле:
• вакцина против грип
• вакцина против сипаници
За да примите вакцина
добивате лек во надлактицата.
Со помош на шприц.
Шприц е игла со една доза на лек.
Само малку ќе боли.
По неколку секунди
ќе се чувствувате добро.
Што е вакцината против корона вирус?
Луѓе кои знаат многу за корона вирусот
работеа заедно.
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Заедно тие направија вакцина
против корона вирусот.
Оваа вакцина помага на вашето тело
да се бори со корона вирусот.
На овој начин нема да се разболите.
Има различни вакцини против корона вирус
со различни имиња.
Но сите вакцини штитат од корона вирусот.
Зошто е добро да се вакцинирате?
Добро е да ја примите вакцината против корона
вирус.
Вакцината ќе ве заштити вас и другите околу вас
од тешко заболување од корона вирусот.
Ако имате некакви прашања за
вакцината против корона вирусот
зборувајте со вашиот лекар.
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Дали јас одлучувам дали ќе се вакцинирам?
Да.
Тоа е ваш избор
дали ќе се вакцинирате.
Тоа значи дека вие одлучувате.
Никој не може да ве натера
да се вакцинирате.
Ако не сте сигурни што да правите
зборувајте со личност во која што имате доверба.
На пример можете да зборувате со:
• добар пријател
• со вашата фамилија
• вашата личност за поддршка
Заедно може да зборувате за вакцината против
корона вирусот и најдете корисна информација.
Ова ќе ви помогне да одлучите.

Како можам да се вакцинирам?
Секоја земја има различни правила за вакцинирање.
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Прашајте го вашиот лекар или близок пријател за тоа
како да закажете час и дата за вакцинирање.
Во повеќето Европски земји
вакцината е бесплатна.
Тоа значи дека не треба да платите за неа.
Може да го прашате вашиот доктор
дали вакцината е бесплатна во вашата земја.
Каде можам да се вакцинирам?
Вакцината против корона вирусот
е спремна за сите граѓани.

Во многу земји луѓето кои што се заболуваат тешко
од корона вирусот ја добиваат вакцината први.
Заради тоа нормално е ако
сеуште не сте се вакцинирале.
Ќе можете да се вакцинирате
кога ќе биде ваш ред.
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Што ќе се случи кога ќе се вакцинирам?
За да се вакцинирате
ќе треба да одите кај вашиот лекар
или во болница.
За самата вакцина да има ефект
ќе треба да се вакцинирате 2 пати.

И двата пати ќе треба да се вакцинирате
во надлактицата.
Со помош на шприц.
Откако ќе ја добиете првата вакцина
ќе треба да чекате 4 недели.
После 4 недели ќе треба повторно да го посетите
вашиот лекар за да ја примите вакцината уште
еднаш.
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После двете дози ќе бидете заштитени.
Од сега па натаму нема да имате тешко заболување
од корона вирусот.
Што се случува откако ќе ја примам вакцината?
Откако ќе ја примите вакцината
некои луѓе имаат болки во мускулите
или покачена телесна температура
Која може да се чувствува малку како треска.
Овие се нарекуваат втори ефекти.
Чувството на мала треска после вакцинација е
нормално но ако се чувствувате лошо можете да
зборувате со вашиот лекар.
Дали можам да престанам да носам маска
после примање на вакцината?
Не.
После примање на вакцината
треба да продолжите да носите маска
и да внимавате на социјално дистанцирање.
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Тоа ќе ве заштити вас и другите околу вас
додека повеќе луѓе не се вакцинираат.

Објаснување на плавите зборови
Вирус
Вирус е нешто многу мало
не можете да го видите со вашите очи.
Вирусот може да ве разболи
на пример:
-кога имате грип
-кога имате настинка.
Доза од лек
Една доза од лек
е лек којшто е во течна форма
и изгледа како вода.
Една доза од лек
се собира во еден шприц.
Со шприцот докторот
може да го внесе лекот во вашето тело
како на пример вакцината против корона вирусот.
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Шприц
Шприц е игла
Која што докторите и медицинските сестри и браќа
ја користат за да вакцинираат луѓе.
Или да внесуваат лек во луѓе.
Социјално Дистанцирање
Социјално дистанцирање значи
Да стоиме подалеку од други луѓе.
Ова е многу важно
заради тоа што кога сме многу блиску
тогаш можеме да се заразиме со корона вирусот.
Социјално дистанцирање значи дека
треба да одржуваме дистанца еден од друг.
Со одржување на дистанца
ќе успееме да го запреме корона вирусот
за да не заболува повеќе луѓе.
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