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Sal die Covid-19-entstof ’n impak 
op mense met enige 
voorafbestaande toestande hê?

Daar is gevind dat die entstof veilig en doeltreffend is by 
mense met verskillende toestande wat met ’n groter 
risiko van erge siekte geassosieer word. Dit sluit 
hipertensie, diabetes, asma, long-, lewer- of niersiekte in, 
asook chroniese infeksies wat stabiel en onder beheer is.

● Daar is tans geen bewyse dat die Covid-19-entstof ’n
 negatiewe impak op swangerskap het nie. Daar is
 voorts ook geen bewyse dat die entstof
 vrugbaarheidsprobleme veroorsaak nie.

● Jy kan veilig ingeënt word, al probeer jy nou om
 swanger te raak of wil jy in die toekoms swanger raak.

Daar word gesê dat die doelwit van ’n massa-inentingsveldtog 
is om kudde-immuniteit te skep.
Wat is dit, en hoe werk dit?

● Die WGO gebruik die term “bevolkingsimmuniteit” as die formele beskrywing vir
 “kudde-immuniteit”.
● Kudde-immuniteit verwys na die indirekte beskerming teen ’n aansteeklike siekte wat
 voorkom wanneer genoeg mense immuun raak, hetsy deur inenting of deur immuniteit
 wat as gevolg van ’n vorige infeksie ontwikkel is.
● Ingeënte mense is beskerm teen die opdoen van die virus en die oordra daarvan. Hoe meer
 mense ingeënt word, hoe moeiliker is dit vir die virus om van een persoon na ’n ander te
 beweeg.
● Om veilig kudde-immuniteit teen Covid-19 te ontwikkel, moet ’n aansienlike deel van ’n
 bevolking ingeënt word.
● Een van die doelwitte van kudde-immuniteit is om mense wat in gevaar is en wat nie
 ingeënt kan word nie (byvoorbeeld as gevolg van gesondheidstoestande) veilig te hou en te
 beskerm.
● Die persentasie mense wat immuun moet wees om kudde-immuniteit te bewerkstellig,
 wissel. Kudde-immuniteit teen masels vereis dat ongeveer 95% van ’n bevolking ingeënt
 moet word. Die oorblywende 5% sal beskerm wees omdat masels nie sal versprei onder
 diegene wat ingeënt is nie. Vir polio is die drempel ongeveer 80%. Die persentasie van die
 bevolking wat teen Covid-19 ingeënt moet word om kudde-immuniteit te bewerkstellig, is
 nog nie bekend nie.

Moet jy die Covid-19-inenting kry as jy 
swanger is of beplan om in die toekoms 
’n baba te hê?
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