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Was jou hande  Sosiale afstandDra ‘n masker    

HET DIE 
COVID-19-ENTSTOF 
NEWE-EFFEKTE?

• Soos met alle medisyne, kan newe-effekte voorkom. 
   Hierdie newe-effekte wissel met die COVID-19-entstof en duur nie    
   lank nie (24 tot 48 uur). Ernstige newe-effekte, soos allergiese 
   reaksies, is skaars.

• Die risiko van die siekte weeg swaarder as die risiko van die      
   COVID-19-entstowwe.
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• Inentings red elke minuut vyf lewens

• Die uitroeiing van pokke deur inenting red jaarliks ongeveer vyf 
   miljoen lewens

• As ‘n entstof nie pokke uitgewis het nie, sou iemand elke ses 
   sekondes van die siekte sterf
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IS COVID-19-ENTSTOWWE 
TE HAASTIG ONTWIKKEL?

• Duisende mense het aangemeld om aan COVID-19-entstofproewe   
   deel te neem, in vergelyking met die 12 tot 18 maande wat dit 
   dikwels neem om baie minder deelnemers vir sulke proewe te werf.

• Hierdie entstowwe is met meer deeltjies getoets as baie ander     
   vroeëre entstowwe vir ander siektes.

• Die inentings het deur al die toetse gegaan, insluitend die goedkeurings   
   van ‘n paneel kundiges van die Wêreldgesondheidsorganisasie.
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• 85% van die kinders wêreldwyd word ingeënt teen witseerkeel, 
   klem-in-die-kaak en kinkhoes

• In 125 lande oorskry daardie syfer 90%

• Die oorgrote meerderheid mense in die meeste lande ent hul kinders   
   in, wat ‘n belangrike bydrae lewer tot die openbare gesondheid 
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