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Vsaka beseda napisana v krepkem modrem tisku bo
razložena na koncu tega dokumenta.

Informacije v tem dokumentu temeljijo na poročilih o
cepivu proti koronavirusu v Evropi.
Ta dokument vam da osnovne informacije o cepivu proti
koronavirusu.

Za več podrobnosti vprašajte svojega osebnega
zdravnika.
Tako lahko izveste kako in kdaj ga lahko dobite in se
pogovorite o vprašanjih.
Kaj je koronavirus?
Koronavirus je virus, ki se je začel leta 2019.

Koronavirus se je razširil v veliko držav v Evropi in po
svetu.
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Koronavirus se imenuje tudi COVID-19.
To je ime virusa.
Zaradi koronavirusa zboli veliko ljudi.
Ljudje, okuženi s koronavirusom imajo:
• vročino
to je visoka telesna temperatura
• suh kašelj
• težave z dihanjem

Ko so ljudje zelo bolni, morajo iti v bolnišnico.
Veliko ljudi tudi umre zaradi koronavirusa.

Ker veliko ljudi hudo zboli zaradi koronavirusa, se je
veliko trgovin zaprlo in ljudje so morali ostati doma.
Temu se reče popolno zaprtje (lockdown).
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Kaj je cepivo?
Cepivo je kot zdravilo, ki pomaga ljudem, da ne zbolijo.
Večina ljudi je že dobila kakšno cepivo.
Mogoče na primer:
• cepivo proti gripi
• cepivo proti noricam.
Ko dobite cepivo, dobite zdravilo v ramo.

S pomočjo igle.
V igli je cepivo.

Samo malo bo bolelo.
Po nekaj sekundah se boste počutili v redu.
Kaj je cepivo proti koronavirusu?
Ljudje, ki se spoznajo na koronavirus, so se zbrali.
Skupaj so odkrili cepivo proti koronavirusu.
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Cepivo pomaga telesu v boju proti bolezni.
Tako ne boste hudo zboleli.
Obstaja več cepiv proti koronavirusu z različnimi imeni.
Ampak vsa ta cepiva pomagajo proti koronavirusu.
Zakaj se je dobro cepiti?
Dobro se je cepiti proti koronavirusu.
Cepivo bo pamagalo vam in drugim, da ne zbolite hudo
zaradi koronavirusa.
Če imate kaj vprašanj glede cepiva proti koronavirusu,
se pogovorite z zdravnikom.
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Ali se lahko odločim, da se cepim?
Ja.
Vaša odločitev je, če se hočete cepiti.
To pomeni, da se lahko odločite.
Nihče vas ne more prisiliti, da se cepite.
Če niste prepričani kaj storiti, se pogovorite z nekom, ki
mu zaupate.
Pogovorite se na primer z:
• dobrim prijateljem
• družino
• vašo podporno osebo.
Skupaj se lahko pogovorite o cepivu prot koronavirusu in
poiščete informacije.
Tako se lahko odločite.
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Kako se lahko cepim?
Vsaka država ima različna pravila kako se cepiti.
Vprašate lahko vašega zdravnika ali osebo, ki ji zaupate,
kako se naročiti na cepljenje v vaš državi.
Cepivo je zastonj v večini evropskih držav.
To pomeni, da vam zanj ni treba plačati.
Vprašate lahko vašega zdravnika, če je cepivo zastonj v
vaši državi.
Kdaj se lahko cepim?
Cepivo proti koronavirus je pripravljeno, da ga ljudje
dobijo.

V veliko državah so cepljeni najprej ljudje, ki zelo hudo
zbolijo zaradi koronavirusa.
Zato ne skrbite, če še ne boste cepljeni.
Proti koronavirusu boste cepljeni, ko boste na vrsti.
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Kaj se zgodi, ko sem cepljen?
Da dobite cepivo, morate obiskati zdravnika ali
bolnišnico.

Da cepivo deluje, ga morate dobiti dvakrat.

Obakrat boste cepljeni v ramo.
S pomočjo igle.
Po prvem cepjenju morate počakati štiri tedne.
Po štirih tednih pojdite spet k zdravniku in ponovno boste
cepljeni z istim cepivom .

Potem, ko ste bili dvakrat cepljeni, ste
zaščiteni.
Od zdaj naprej ne boste hudo zboleli, če boste imeli
koronavirus.
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Kaj se zgodi po tem, ko sem cepljen?
Po cepljenju imajo nekateri ljudje bolečine v mišicah ali
visoko telesno temperature, ki se lahko čuti kot vročina.
Tà imenujejo stranski učinki.
Po cepljenju se lahko počutite malo slabo. To je
normalno.
Če se počutite slabo, se lahko pogovorite s svojim
zdravnikom.
Ali lahko neham nositi masko po cepljenju?
Ne.
Po cepljenju morate še vedno nositi masko in ohranjati
razdaljo.
To je za zaščito vas in drugih dokler ni cepljenih veliko
ljudi.
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Razlaga modrih besed
Virus
Virus je zelo majhen in ne morete ga videti z očmi.
Zaradi virusa lahko zbolite:
-ko imate gripo
-ko ste prehlajeni.
Cepivo
Cepivo je zdravilo, ki je tekoče in zgleda kot voda.

Zdravnik lahko spravi cepivo v vaše telo z iglo,
na primer cepivo proti koronavirusu.
Igla
Zdravniki in medicinske sestre uporabljajo igle, da dajo
ljudem cepivo ali zdravila.
Ohranjane razdalje
Ohranjanje razdalje pomeni, da se ne približujemo
drugim ljudem.

To je zelo pomembno
Če so ljudje preveč blizu skupaj, je mogoče dobiti
koronavirus.
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Ohranjanje razdalje pomeni, da se moramo držati stran
od drugih.
Če se držimo stran od drugih,
manj ljudi zboli zaradi koronavirusa.
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Kontaktni podatki:
Inclusion Europe
secretariat@inclusion-europe.org
www.inclusion-europe.eu
EASPD
info@easpd.eu
www.easpd.eu
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