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IS ENTSTOWWE 
VEILIG?

Is die Covid-19-entstowwe te vinnig 
geproduseer? 
● Covid-19-entstowwe is in kliniese proewe aan
 streng toetse onderwerp om te bewys dat hulle
 aan internasionaal-ooreengekome norme ten
 opsigte van veiligheid en doeltreffendheid
 voldoen. 

● Die tegnologie waarop die Covid-19-entstof
 gegrond is, is reeds vir meer as 30 jaar
 beskikbaar (dit is een van die redes waarom dit
 so vinnig ontwikkel kon word). 

● Die spoed waarteen die entstof ontwikkel is, is ’n
 geweldige prestasie vir die mens en die moeite
 werd om te vier. 

● Ongekende wetenskaplike samewerking het dit
 moontlik gemaak om die entstowwe in
 rekordtyd te ontwikkel. 

● Elke stap is met die ontwikkeling van die
 Covid-19-entstof gevolg, op dieselfde manier en
 teen dieselfde standaarde as vorige entstowwe. 

Sal ek ’n bloedklont kry as 
ek die entstof kry? 

Die kans is baie groter dat jy ’n 
bloedklont as gevolg van die 
koronavirus self sal kry as van die 
entstof. 

Moet ek die Covid-19-in-
enting kry as ek reeds die 
virus gehad het? 

Ja. Jy moet steeds ingeënt word, 
selfs al het jy reeds die virus 
opgedoen. 

Kan die Covid-19-entstof my DNS 
verander? 
● Alle Covid-19-entstowwe werk met die
 liggaam se natuurlike
 verdedigingsmeganismes om op ’n
 veilige manier immuniteit teen die siekte
 te ontwikkel. 

● Huidige entstowwe verskaf materiaal aan
 ons selle om te begin om beskerming op
 te bou teen die virus wat Covid-19
 veroorsaak. Hierdie materiaal kom nooit
 in die kern van die sel, waar die DNS
 gehou word, nie. Dit beteken die
 genetiese materiaal in die entstowwe kan
 nie op enige manier hoegenaamd die
 DNS aantas of daarop inwerk nie. 
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Sal die Covid-19-inenting daartoe 
lei dat ek in ’n virustoets positief 
vir die virus toets? 

● Geen van die aanbevole Covid-19-entstowwe
 kan ’n positiewe uitslag met ’n virustoets
 veroorsaak nie. Hierdie toetse bepaal of jy tans
 ’n infeksie het. 

● As jou liggaam egter ’n immuunreaksie op
 inenting ontwikkel – wat is wat ons wil hê – kan
 jy positief vir teenliggame toets.
 Teenliggaamtoetse dui aan dat jy voorheen ’n
 infeksie gehad het en dat jy ’n mate van
 beskerming teen die virus kan hê. 

Jy moenie ophou met die voorsorgmaatreëls net omdat jy 
ingeënt is nie. 

As ek ingeënt is en ongeveer 14 dae 
gewag het vir die entstof om te “vat”, 
kan ek ophou om 
Covid-19-veiligheidsmaatreëls te volg? 

Voortgaan om in openbare plekke ’n 
masker te dra

Sosiale afstand handhaaf

Skares en groot byeenkomste vermy

Swak-geventileerde gebiede vermy waar 
sirkulasie beperk is

Binnenshuis ’n masker dra wanneer jy 
mense besoek wat ’n groter risiko loop 
om die virus te kry

Jy moet:


