Vacinação contra a COVID-19

 A COVID-19 não desaparecerá da noite para o dia.
 Com a vacina, e também continuando a seguir medidas sanitárias, há esperança de que
possamos deixar a crise para trás e logo recuperaremos o fôlego.
 A vacina protege você e aqueles ao seu redor contra o coronavírus.
 É gratuita.

Como funciona uma vacina ?
• Graças à vacina, seu corpo produz anticorpos
• Estes anticorpos ajudam a combater as partículas do vírus
• Você mais tarde entra em contato com o vírus ? Neste caso, os anticorpos lhe protegerão !

Por que se vacinar ?
Para proteger a si mesmo e àqueles ao seu redor
O coronavírus é perigoso para muitas pessoas :
• Pessoas com 65 anos ou mais
• Pessoas com doenças pulmonares, cardíacas ou vasculares
• Pessoas com diabetes ou um sistema imunológico enfraquecido (por exemplo, de câncer)
Mas o vírus também pode ser perigoso para pessoas jovens e saudáveis.

Para combater a propagação do vírus
 Se mais de 70% da população belga for vacinada, o vírus se espalhará menos rapidamente. Isto é chamado
de imunidade de rebanho.
 Sua vida voltará ao normal mais rapidamente.
 Seu corpo será mais forte para combater o vírus.

Como funciona a vacinação ?




Você receberá uma injeção na parte superior do braço
Para algumas vacinas, você receberá uma segunda dose algumas semanas após a primeira
14 dias após a vacina, você estará suficientemente protegido contra o coronavírus

A vacina é segura ?


A produção de vacinas requer uma grande especialização. Cientistas de vários países têm
trabalhado duro para produzir vacinas o mais rápido possível.

A vacina tem sido estritamente controlada por várias autoridades independentes. É segura.

Existe algum efeito colateral da vacinação ?
Você pode experimentar :
o uma leve reação cutânea, dor ou inchaço na parte superior do braço
o fadiga
o dor de cabeça
o uma leve febre
Isto é normal e não grave, os efeitos colaterais desaparecerão após algumas horas ou dias.

Quem será vacinado.a ?




A vacinação diz respeito a todas as pessoas com mais de 18 anos de idade
A vacinação contra o coronavírus é realizada de forma voluntária e é gratuita para todo.a.s
A vacinação não é obrigatória

Você receberá informações das pessoas de confiança em seu coletivo que o.a estão hospedando ou
que estão em contato com você.
A vacinação pode ser organizada de duas maneiras :
 Ou isso será feito no local onde você está ;
 Ou você será acompanhado.a até o centro de vacinação mais próximo com transporte
organizado.

Você será solicitado.a a fornecer seu nome, sobrenome e data de nascimento para que possa receber
uma carteira de vacinação. Se você não quiser dar seus dados, a vacinação pode ser realizada
anonimamente, mas neste caso você não receberá uma carteirinha de vacinação.
Há um período de observação de 15 a 30 minutos após a injeção.

Depois da vacinação, continue respeitando os gestos barreira :
Ainda será necessário ser cauteloso.a por algum tempo, respeitando todas as precauções úteis: (uso de máscara,
distanciamento físico, higiene das mãos, ventilação das instalações...), por várias razões :

A vacina não protege imediatamente após sua administração.

A população é vacinada gradualmente, não somos todo.a.s vacinado.a.s ao mesmo tempo.

Em caso de problemas, você pode entrar em contato com as pessoas em quem você confia em seu
coletivo. Em caso de emergência, você pode ligar para o 112 para obter assistência médica de
emergência.
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