DIE SUID-AFRIKAANSE ENTSTOF:

VINNIGE FEITE
WAT IS ENTSTOF?
• ‘n Entstof is ‘n medisyne wat die liggaam help om infeksies en
siektes te beveg.
• Inentings het gekeer dat miljoene kinders siek word en aan siektes 		
soos masels, polio en pampoentjies sterf.
• Baie volwassenes het inentings gehad teen siektes soos griep en 		
klem-in-die-kaak.
• Die meeste entstowwe word per inspuiting gegee.

Dra ‘n masker
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Sosiale afstand

Bron: Suid-Afrikaanse Departement van Gesondheid

#ITISINYOURHANDS

DIE SUID-AFRIKAANSE ENTSTOF:

VINNIGE FEITE
HOE WERK ‘N ENTSTOF?
• ‘n Entstof werk deur die liggaam te help om ‘n nuwe siekte te
herken, soos COVID-19, en leer dan die liggaam hoe om dit te
beveg.
• As iemand met hierdie siekte in aanraking kom, is hulle liggaam
gereed om dit te beveg en die persoon word nie siek nie.

Dra ‘n masker

Was jou hande

Sosiale afstand

Bron: Suid-Afrikaanse Departement van Gesondheid

#ITISINYOURHANDS

ENTSTOF-FEITE
ONWAAR

Die entstof bevat ‘n mikroskyfie wat gebruik sal
word om my op te spoor en te beheer.

WAAR
• Die entstof bevat nie ‘n mikroskyfie nie.
• Die entstof KAN NIE gebruik word om jou op te spoor
of jou persoonlike inligting te stoor nie.

Dra ‘n masker

Was jou hande

Sosiale afstand

Bron: Suid-Afrikaanse Departement van Gesondheid, Suid-Afrikaanse Raad van Kerke

#ITISINYOURHANDS

DIE SUID-AFRIKAANSE ENTSTOF:

VINNIGE FEITE
WAT IS DIE COVID-19-ENTSTOF?
• Dit is ‘n nuwe entstof wat die liggaam help om die COVID-19-virus
te beveg.
• Dit werk op dieselfde manier as baie ander entstowwe.
• Dit help die liggaam om hierdie nuwe siekte te herken. Dit berei dan
die liggaam voor om die virus te beveg, sodat ons nie siek word nie.
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DIE SUID-AFRIKAANSE ENTSTOF:

VINNIGE FEITE
WAT IS KUDDE- OF BEVOLKINGS-IMMUNITEIT?
• As baie mense in ‘n gemeenskap ingeënt word, kan die virus moeilik
sirkuleer, omdat die meeste mense immuun is.
• Hoe meer mense ingeënt word, hoe minder waarskynlik is dit dat mense 		
wat nie deur die entstowwe beskerm kan word nie, die risiko loop om aan
die virus blootgestel te word. Dit word kudde-immuniteit genoem.
• Geen enkele entstof bied 100% beskerming nie, en die immuniteit van die
kudde bied nie volle beskerming vir diegene wat nie veilig ingeënt kan 		
word nie.
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DIE SUID-AFRIKAANSE ENTSTOF:

VINNIGE FEITE
HOE WORD DIE COVID-19-ENTSTOF GEGEE?
• Die entstof sal deur ‘n opgeleide gesondheidswerker gegee word in plekke soos hospitale,
klinieke, apteke of dokterskamers, en in die geval van Nelson Mandela Universiteit sal die 		
kollegas by die COVID-19-siftingsentrum dit toedien.

• Dit word as ‘n inspuiting in die arm gegee.
• Om dit behoorlik te laat werk, het jy twee inspuitings nodig.
• Jy sal die tweede inspuiting tussen vier en 12 weke na die eerste inspuiting kry.
• Jou gesondheidswerker sal jou vertel wanneer jy moet terugkom vir die tweede inspuiting.
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