
TÁJÉKOZTATÓ A KORONAVÍRUS FERTŐZÉSEK MEGELŐZÉSÉRE 
ALKALMAZOTT VÉDŐOLTÁSSAL KAPCSOLATBAN KÉR ANYAG 

 

Félelmetes, láthatatlan ellenséggel élünk együtt, de hogy meddig, az rajtunk is múlik. 

Egyetlen lehetőségünk van arra, hogy visszatérjünk a normális napokhoz, hogy saját 

döntéseink szerint és ne a vészhelyzet parancsolta korlátok között élhessünk, az pedig az 

oltás. 

 

3 előny, amit az oltás nyújt:  
 - megvédi azt, aki kapja,  

 - megvédi az oltottak környezetét,   

 - segít abban, hogy az orvosok, háziorvosok, kórházi és más egészségügyi dolgozók 

rendelkezhessenek annyi kapacitással, hogy elláthassák a kezelésre szorulókat. 

 
3 dolog, ami nincs az oltóanyagban:  
 - nincs benne sem élő, sem gyengített vírus 

 - nincs benne higany (aminek a használata nagyjából 50 éve tilos) 

 - nincs benne kém-chip (aminek oldott formája részint nem ismert, részint nem férne át a 

parányi tűn:) 

 

3 dolog, ami van az oltóanyagban: 
 - az eredeti vírus egyik fehérjéjének egy darabkája 

 - egy kicsike zsírmolekula, amibe becsomagolják ezt a fehérjedarabkát 

 - az emberi szervezetre ártalmatlan oldószer, amiben ezt az egészet feloldják 

 

3 jó hír: 
 - az oltás beadása nem fáj 

 - komoly mellékhatás nem ismert (akinek az influenzaoltás után kicsit fáj a válla, annak 

ezután is fájhat) 

 - semmilyen szinten és sehogyan nem hat a személy genetikai állományára 

 

3 lépés, ahogy az oltóanyag hat: 
 - a szervezetbe jutó idegen fehérjék azonnal felkeltik a védekező, ún. falósejtek figyelmét 

 - a falósejtek tevékenysége felébreszti az immunrendszert  

 - az immunrendszer harcba küldi valamennyi katonáját, akik egyszer és mindenkorra, jól 

megjegyzik maguknak ezt az ellenséget 

 

3 tartós következmény: 
 - ha a szervezet megint találkozik a vírussal, az immunrendszer „katonái” (=antitestek) 

rögtön emlékeznek rá és azonnal megtámadják 

 - a megtámadott vírus vagy azonnal elpusztul vagy a szaporodása leáll úgy, hogy a kevés 

vírus nem tud nagy bajt okozni 

 - az antitestek tartósan megmaradnak a szervezetben (mivel még nincs elég oltott ember a 

világon, nem tudjuk, hogy fél évig, egy évig, tízig vagy örökre megmarad a védettség, mint 

pl. a himlő ellen) 

 

Kérek és bíztatok mindenkit, legyen egy azok közül, akiknek sikerül elérni, hogy az ország 

60%-a védett legyen a koronavírus ellen nemcsak azzal, hogy beoltatja magát, hanem azzal is, 

hogy segít eloszlatni az oltással kapcsolatos buta és kártékony tévhiteket. 

 

Forrás:  https://www.facebook.com/zsofia.kalman.319/posts/427775261702226 


