Stanovisko SZÚ k vakcinaci proti covid-19
Očkování pomáhá předcházet infekčním nemocem. Je napodobením přirozené infekce, kdy po
aplikaci vakcíny dochází v organismu k tvorbě ochranných protilátek. Očkování pomohlo zvítězit
nad nemocemi, na které se ve velkém umíralo (pravé neštovice, tuberkulóza, přenosná dětská
obrna, spalničky, záškrt, tetanus, černý kašel). Význam očkování je zcela nezpochybnitelný.
Je důvod k obavám se očkovat vakcínou proti covid-19?
Na území ČR budou dostupné pouze vakcíny proti covid-19 schválené Evropskou lékovou agenturou
(EMA). Není možné, aby byla registrována vakcína, u níž by byly pochybnosti o bezpečnosti nebo

účinnosti.
Může být vakcína příčinou onemocnění covid-19?
Žádná z kandidátních vakcín neobsahuje živý virus, proto není možné, aby v důsledku její aplikace
došlo k onemocnění covid-19.
Roušky a sociální distancování nestačí?
Nošení roušek a sociální distancování pomáhá snížit riziko nákazy (tj. účinkují v ochraně před
onemocněním) a snižují šíření viru mezi ostatní, ale tato opatření nestačí. Kombinace očkování a
dodržování doporučení k ochraně sebe i ostatních bude nejlepší ochranou před onemocněním covid19. Vzhledem k tomu, že virus SARS-CoV-2 se stal součástí našich životů, a vzhledem k únavě
z dlouhotrvajících opatření se dá očekávat, že počty případů onemocnění covid-19 budou opět
narůstat, i přes veškerá preventivní opatření a snahu mnoha lidí chovat se zodpovědně. Naší snahou
je chránit před onemocněním covid-19 sebe a své okolí. Chránit musíme také zranitelné skupiny lidí,
u kterých vzhledem k jejich zdravotnímu stavu může probíhat onemocnění závažně až smrtelně. Až
bude k dispozici vhodná vakcína, bude očkování probíhat řadu měsíců. Chovejme se tedy
zodpovědně, očkování nám v tom může pomoci.

Pojďme se pokusit restartovat naše životy! Nadějí pro nás, jak se vrátit, pokud možno do
normálního života před pandemií, je účinná vakcína proti onemocnění covid-19, kterou
bude očkováno co nejvíce osob.
Zkusme věřit odborníkům z celého světa!
Pojďme být kladným hrdinou a svým pozitivním přístupem k očkování i vzorem
pro naše děti!
Nebojme se očkování, prospějeme sobě i ostatním, a zranitelné osoby z našeho
okolí/ naši nejbližší to ocení!
Rodiče celý život ochraňují své děti, pojďme se nyní naočkovat a své rodiče a
prarodiče tak ochránit a vrátit jim tak alespoň trochu jejich péči!
Vyhněme se nejen dětským otázkám „proč“: proč nemůžu jet k babičce a dědovi,
proč nemůžu jet k moři nebo lyžovat, proč musím být zavřený/á doma, proč
nemůžu do kina nebo na bazén, proč nemůžu do školy atd. Už jen proto očkování za to
stojí!
Zapomeňme na předsudky a politikaření, nehledejme v našem zdraví politiku
nebo cizí zájmy, v tomto případě jde o naše zdraví a zdraví a životy našich
blízkých a také o další klidný život nás všech!

