Communities Inc – jesteśmy organizacją społeczną,

której pasją jest pokonywanie problemu nierówności,
jakie dotykają grup znajdujących się w najbardziej
niekorzystnej sytuacji.
Stworzyliśmy tę ulotkę, w której obalamy mity na temat
szczepionek, aby rozwiązać problem niskiego poziomu
zaszczepienia w społecznościach mniejszości
etnicznych (BAME). Uczestniczyliśmy w kilku forach
poświęconych omówieniu tego problemu, w tym w
podgrupie Nottingham Together Board BAME.
Nawiązaliśmy również dialog społeczny z osobami,
które opowiadają się za szczepionką, jak i z tymi, które
są przeciwko niej, a także z ekspertami medycznymi i
liderami społeczności.

Obalamy:

6 mitów na temat
szczepionki
przeciw COVID-19.

Chcesz sprawdzić fakty? Wszystkie
wykorzystane źródła można znaleźć
w artykule na naszej stronie
internetowej.

Skontaktuj się z nami:
www

www.communitiesinc.org.uk
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1.

Szczepionki zostały
opracowane w
pośpiechu i nie są
bezpieczne.

Proces opracowania szczepionek
przeciw COVID-19 był przyspieszony, ale nie
pospieszny. Stworzenie innych szczepionek
zajmuje więcej czasu, ponieważ zapotrzebowanie
nie jest aż tak wysokie i trudniej jest zapewnić
finansowanie. COVID-19 należy do rodziny
koronawirusów wraz z MERS, SARS i innymi. W
związku z tym dostępne były wcześniejsze badania,
które przyspieszyły ten proces.
Zatwierdzone szczepionki przeciw COVID-19 są
bezpieczne. Przed uzyskaniem licencji musiały przejść
przez trzy fazy szczegółowych testów. Po zatwierdzeniu,
szczepionki przeszły do fazy 4 - badania w toku. W
chwili pisania tego tekstu odnotowano 168 przypadków
zakrzepów krwi na 21 milionów zaszczepionych.
Chociaż Europejska Agencja Leków zaleciła włączenie
zakrzepów krwi na listę bardzo rzadkich działań
niepożądanych, korzyści nadal znacznie przewyższają
ryzyko. Dla zobrazowania, u osób przyjmujących
powszechnie stosowane hormonalne tabletki
antykoncepcyjne istnieje większe ryzyko
wystąpienia zakrzepów krwi, gdyż wynosi ono
od 5 do 12 przypadków na 10 000 osób.

2.

Szczepionka zawiera
wieprzowinę, komórki płodów,
jaja, alkohol lub mikrochipy.

W szczepionkach nie ma komórek ludzkich, wieprzowiny,
jaj ani mikrochipów. Watykan i Brytyjskie Islamskie
Stowarzyszenie Medyczne wydało wytyczne zezwalające
na przyjęcie szczepionki przeciw COVID-19. Płodowe linie
komórkowe zostały wykorzystane do testowania
szczepionek Pfizer i Moderna. Nie są to rzeczywiste płody,
ale komórki narządów pobrane w latach siedemdziesiątych
XX wieku z martwych embrionów. Zostały one również
użyte do opracowania innych szczepionek przeciw
wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, różyczce i nie tylko.
Do aktywacji wirus potrzebuje żywej, najlepiej ludzkiej
komórki. Naukowcy wstrzykują szczepionkę do zakażonej
komórki i sprawdzają, czy zabija ona wirusa, czy nie. Te linie
komórkowe przyczyniły się również do wyhodowania
wektora wirusowego szczepionki AstraZeneca, ale nie są
one obecne w samej szczepionce.
Szczepionka AstraZeneca zawiera trochę alkoholu - 0,002 g.
To mniej niż w wielu naturalnych produktach spożywczych.
W szczepionkach nie ma również mikrochipów. Bill Gates
oświadczył na swoim blogu, że „w przyszłości będziemy
mieli elektroniczne certyfikaty, żeby wykazać, kto
wyzdrowiał lub został niedawno przetestowany, albo kiedy
będziemy mieli szczepionkę, kto ją otrzymał”. Nigdy nie
mówił o szczepionce, ale o rejestrach testów.

3.

Koronawirus nie jest
groźny - przypomina
grypę.

Koronawirus jest znacznie
bardziej zabójczy niż grypa. Nie
tylko dla osób starszych, ale
także dla osób w każdym wieku.
W chwili pisania tego tekstu
hospitalizowano 461 734
pacjentów z koronawirusem.
19% osób zakażonych COVID-19
trafia do szpitala w porównaniu
z 2% osób chorych na grypę.
Krajowy Urząd Statystyczny
informuje, że w Anglii i Walii w
okresie od stycznia do sierpnia
2020 r. odnotowano 48 168
zgonów z powodu (COVID-19) w
porównaniu z 13 619 zgonami z
powodu zapalenia płuc i 394
zgonami z powodu grypy.

5.

Wspólne składniki
szczepionek mRNA
przeciw COVID-19
(Pfizer i Moderna):

4.
Sole

Jak twierdziCentrum ds.
Zapobiegania i Kontroli Chorób :
szczepionki przeciw COVID-19 nie
zmieniają DNA ani z nim nie
oddziałują. Szczepionki Pfizer i
Moderna zawierają informacyjny
RNA (mRNA), dający naszemu
organizmowi instrukcje budowy
ochrony antywirusowej. To tak, jakby
się chciało upiec ciasto. Mamy
wszystkie składniki, ale nie wiemy,
jak je upiec - więc trzeba zdobyć
przepis. W tej analogii, mRNA to
przepis. Nie dociera nawet do
środkowej części komórki, gdzie
znajduje się nasze DNA.

Lipidy (tłuszcze)

6.

Szczepionka nie
będzie działać
przeciwko
nowym
szczepom.

Cukry
Wszystkie wirusy mutują - w ten sposób
zapewniają sobie przeżycie. W przypadku COVID-19
naukowcy ściśle monitorują dwa rodzaje mutacji: te,
które są bardziej zakaźne i te, które mogą być odporne
na działanie szczepionek. W momencie pisania tego
tekstu zarówno rząd Wielkiej Brytanii, jak i Europejska
Agencja Leków wskazują na rosnące dowody na to, że
licencjonowane w Wielkiej Brytanii szczepionki chronią
przed istniejącymi wariantami, w tym szczepem
indyjskim. Skuteczność szczepionek jest stale oceniana.
Może się okazać, że efekt ten może się zmniejszyć, gdy
z czasem pojawi się więcej szczepów. Jednakże
szczepienie populacji odpowiednio wcześnie
drastycznie ograniczy rozprzestrzenianie się wirusa i
zmniejszy obecność wariantu pierwotnego i nowych
wariantów.

Szczepionki przeciw
COVID-19 zmienią Twoje
DNA.

Szczepionki
zostały
przetestowane
tylko na białych
ludziach.

mRNA

W przeszłości osoby rasy czarnej, azjatyckiej i
mniejszości etniczne nie były dostatecznie
reprezentowane w przeprowadzanych próbach
szczepień. Ponieważ COVID-19 dotyka te społeczności
bardziej niż białych ludzi, jeszcze ważniejsze jest
zaangażowanie przedstawicieli wszystkich społeczności.
Testy Pfizera w fazie 2 i 3 obejmowały 9,8% osób rasy
czarnej i 4,4% azjatyckiej spośród wszystkich badanych
na całym świecie. W badaniach nad szczepionką
Moderna uczestniczyło 9,7% osób rasy czarnej i 4,7%
osób pochodzenia azjatyckiego. Okresowa analiza
szczepionki AstraZeneca w USA obejmowała 8% osób
rasy czarnej, 4% rdzennych Amerykanów, 4% Azjatów i
22% Latynosów.

