Առասպելներն ընդդեմ փաստերի

Քանի որ շրջանառվում են բազմաթիվ մեկնաբանություններ և առասպելներ COVID-19 պատվաստանյութի
վերաբերյալ, շատ կարևոր է հասկանալ և ստանալ տեղեկատվություն այն աղբյուրներից, որոնց կարող եք
վստահել: Պատվաստումները ավելի քան մեկ դար էական են եղել դպրոց հաճախելու համար: Թեև բոլոր
դեղամիջոցները կարող են կողմնակի ազդեցություն ունենալ որոշ մարդկանց վրա, մենք գիտենք, որ 2021
թվականի սեպտեմբերի դրությամբ 184 միլիոն ամերիկացիներ ապահով պատվաստվել են: Մենք նաև
գիտենք, որ գիտության և բժշկության օգնությամբ մենք կարող ենք վերջ դնել համաճարակին:
Առասպել.
COVID-19 պատվաստանյութը
կարող է ինձ վարակել COVID-19ով:

Փաստ.
Ոչ: Միացյալ Նահանգներում COVID-19-ի լիազորված
պատվաստանյութերից ոչ մեկը չի պարունակում
կենդանի վիրուս, որը առաջացնում է COVID-19: Սա
նշանակում է, որ COVID-19-ի պատվաստանյութը չի
կարող ձեզ հիվանդացնել COVID-19-ով, այլ փոխարենը
սովորեցնում է մեր իմունային համակարգերին, թե
ինչպես ճանաչել և պայքարել COVID-19-ի պատճառ
հանդիսացող վիրուսի դեմ:
Փաստը վերցված է John Hopkins Medicine Myths and Facts-ից և CDC COVID-19 Myths and Facts-ից:

Առասպել.
Եթե ես արդեն վարակվել եմ
COVID-19-ով, ապա ինձ պետք չէ
COVID-19-ի պատվաստանյութը:

Փաստ.

COVID-19-ով վարակվելը կարող է որոշակի
պաշտպանություն կամ իմունիտետ ապահովել COVID19-ի պատճառ հանդիսացող վիրուսով կրկին վարակվելուց:
Բայց պարզ չէ, թե որքան է տևում այս պաշտպանությունը:
Շնորհիվ COVID-19-ի հետ կապված առողջական լուրջ
ռիսկերի և այն փաստի, որ հնարավոր է նորից վարակվել
COVID-19-ով, մարդկանց խորհուրդ է տրվում ստանալ
COVID-19 պատվաստանյութ, նույնիսկ եթե նախկինում
հիվանդ էին COVID-19-ով:
Փաստը վերցված է Mayo Clinic Health System COVID-19 Vaccine Myths-ից

Առասպել.
Եթե ես արդեն վարակվել եմ
COVID-19-ով, ապա ինձ պետք չէ
COVID-19-ի պատվաստանյութը:

Փաստ.

COVID-19-ով վարակվելը կարող է որոշակի
պաշտպանություն կամ իմունիտետ ապահովել COVID19-ի պատճառ հանդիսացող վիրուսով կրկին վարակվելուց:
Բայց պարզ չէ, թե որքան է տևում այս պաշտպանությունը:
Շնորհիվ COVID-19-ի հետ կապված առողջական լուրջ
ռիսկերի և այն փաստի, որ հնարավոր է նորից վարակվել
COVID-19-ով, մարդկանց խորհուրդ է տրվում ստանալ
COVID-19 պատվաստանյութ, նույնիսկ եթե նախկինում
հիվանդ էին COVID-19-ով:
Փաստը վերցված է John Hopkins Medicine Myths and Facts-ից և
Mayo Clinic Health System COVID-19 Vaccine Myths-ից:

Առասպել.
COVID-19-ը կազդի իմ
վերարտադրողական համակարգի
վրա:

Փաստ.

Չկա որևէ ապացույց, որ COVID-19 պատվաստանյութը
խնդիրներ է առաջացնում կանանց կամ տղամարդկանց
վերարտադրողական համակարգի մեջ: COVID-19
պատվաստանյութը շարունակում է առաջարկվել 12
տարեկանից բարձր բոլորին անձանց :
Փաստը վերցված է CDC COVID-19 Myths and Facts-ից

Առասպել.
Իմ իմունային համակարգը
բնությամբ ուժեղ է, ուստի
ինձ պետք չէ COVID-19
պատվաստանյութը:

Փաստ.

Թեև մեր իմունային համակարգը կարող է մեզ օգնել
պայքարել բազմաթիվ սովորական վիրուսների դեմ,
փաստ է, որ COVID-19 վիրուսը դեռ կարող է շատ ծանր
կողմնակի բարդություններ առաջացնել բնությամբ առողջ
մարդկանց համար: COVID-19- ը կարող է առաջացնել
ծանր հիվանդություն կամ բերել մահի, և մենք չենք կարող
հուսալիորեն կանխատեսել, թե հիվանդության ընթացքը
թեթև կամ ծանր կլինի: Դուք կարող եք նաև COVID-19-ով
վարակել ուրիշների, այդ թվում՝ ընտանիքի անդամներին:
Որոշ մարդիկ ունենում են երկարաժամկետ առողջական
խնդիրներ COVID-19-ով վարակվելուց հետո:
COVID-19-ից լավագույն պաշտպանությունը ստանալու
համար կարևոր է պատվաստվել: Ներկայումս առկա
պատվաստանյութերը փորձարկվել են մեծ կլինիկական
փորձարկումների ժամանակ, և FDA- ն որոշել է, որ դրանք
անվտանգ և արդյունավետ են:
Փաստը վերցված է CDC Natural immunity versus vaccine immunity-ից

Առասպել.

COVID-19 պատվաստանյութը
առաջացնում է սրտի բորբոքում
կամ միոկարդիտ:

Փաստ.

CDC-ին հայտնել են միոկարդիտի դեպքերի մասին, և
հիվանդները լավ են արձագանքել դեղամիջոցներին,
որոնք ընդունել են ավելի արագ ինքնազգացողությունը
լավացնելու համար: Միոկարդիտը չափազանց հազվադեպ
է պատվաստված մարդկանց շրջանում, և CDC-ն հայտնում
է, որ մեկ միլիոնի դեպքում գրանցվել է 12,6 դեպք:
Ավելին, միոկարդիտը ավելի տարածված է COVID-19-ով
վարակվելուց հետո, քան պատվաստումից հետո: COVID19-ի պատվաստանյութը շարունակում է առաջարկվել 12
տարեկանից բարձր բոլոր մարդկանց համար, քանի որ
COVID-19-ի հայտնի ռիսկերի և լուրջ բարդությունների
պոտենցիալը գերակշռում է շատ հազվադեպ
պատվաստանյութի արձագանքի ռիսկերին:.
Փաստը վերցված է CDC Myocarditis and Pericarditis After mRNA COVID-19 Vaccination-ից, CDC Update on
COVID-19 vaccine safety, including myocarditis after mRNA vaccines-ից, New England Journal of Medicine

Առասպել.
Պատվաստանյութը
փորձարկվում է երեխաների
վրա, քանի որ ոչ բոլոր
պատվաստանյութերն են լիովին
հաստատված FDA-ի կողմից:

Փաստ.

Pfizer, Moderna և Johnson & Johnson պատվաստանյութերը
հաստատվել են FDA-ի կողմից՝ Արտակարգ օգտագործման
համար: Յուրաքանչյուր պատվաստանյութ մանրակրկտորեն
փորձարկվել է հետազոտության տասնյակ հազարավոր
մասնակիցների վրա կլինիկական փորձարկումներում
FDA-ի կողմից սահմանված չափանիշներին
համապատասխան: Մինչ Pfizer-ի պատվաստանյութը
ներկայացվել և ընդունվել է լիարժեք օգտագործման
համար, շուտով սպասվում է, որ այլ պատվաստանյութերը
ևս կհաստատվեն լիարժեք օգտագործման համար:
Փաստը վերցված է FDA Emergency Use Authorization for Vaccines Explained-ից

Առասպել.
Լոս Անջելեսի միացյալ շրջանը
ցանկանում է ֆինանսական շահույթ
ստանալ, քանի որ նրան վճարում են
յուրաքանչյուր պատվաստված անձի
համար:

Փաստ.

Լոս Անջելեսի միացյալ շրջանին չեն վճարում յուրաքանչյուր
պատվաստված անձի համար: Շրջանը ցանկանում է մեր
դպրոցները հնարավորինս ապահով դարձնել բոլորի համար՝
համատեղ միջավայրում սովորելու համար: Հիվանդության
փոխանցումը նվազեցնելու և աշակերտներին հնարավորինս
ապահով պահելու համար Լոս Անջելեսի միացյալ շրջանը
օգնում է պատվաստանյութերը հասանելի դարձնել բոլոր
աշակերտներին և անձնակազմին:

