
Bez ohľadu na súčasný postoj k očkovaniu máme
všetci jedno spoločné – pandémia každému z nás ubrala
z  osobnej  slobody.  Keďže  vakcína  predstavuje  jediný
efektívny spôsob ako zvíťaziť nad ochorením COVID–
19,  je  prenesene  jedinou  cestou  na  slobodu,  a  to  v
akejkoľvek  jej  podobe.  Pre  učiteľa  tak  vakcína
predstavuje možnosť opäť učiť v škole, pre jeho žiakov

vzdelanie. Pre podnikateľov je nádejou na reštart, pre cestovateľov zase možnosť prekročiť
hranice okresu, či štátu. Pre mnohých z nás znamená blízkosť a objatie s tými, ktorých sme
dávno nevideli. Preto: „Zverte svoje zdravie do rúk odborníkov.

Všeobecne o očkovaní 
Očkovanie  je  najúčinnejšia  ochrana  pred  infekčnými  chorobami,  na  ktoré  sa  v

minulosti často zomieralo. Chráni očkované osoby pred prenosom ochorenia a následnými
komplikáciami, ale rovnako aj ich blízke osoby, na ktoré vďaka očkovaniu nemôžu ochorenie
preniesť. A tak sa znižuje riziko šírenia infekcie medzi rodinnými príslušníkmi,  kolegami,
susedmi  a  inými  ľuďmi  v  okolí.  Očkovanie  je  prínosom  pre  celú  spoločnosť.  Ak  je  v
populácii dostatočný podiel zaočkovaných osôb, dochádza k nepriamej ochrane tých, ktorí sa
očkovať  nemôžu  (malé  deti,  pacienti  s  oslabenou  imunitou).  Očkovaním výrazne  zvýšite
pravdepodobnosť, že na COVID-19 neskôr neochoriete, a tým pádom ho neprenesiete ani na
svojich blízkych. Klinické skúšanie preukázalo vysokú účinnosť vakcín aj v prípade osôb,
ktorým hrozí  ťažký  priebeh  ochorenia  COVID-19,  ako  sú  astmatici,  ľudia  s  chronickým
ochorením pľúc,  cukrovkou,  vysokým krvným tlakom,  ochorením pečene  alebo obezitou.
Čím menej bude chorých na COVID-19 s ťažkým priebehom, tým skôr sa život na Slovensku
vráti do normálu. 

Akékoľvek   otázky  k  očkovaniu  proti  COVID-19  Vám   zodpovedia  na  linke
Ministerstva zdravotníctva 0800 174 174  v čase od 8:00 do 20:00.  
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