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Is entstowwe veilig?
Voordat ’n entstof aan mense gegee word, 
word dit in ’n laboratorium getoets. 
Wanneer hierdie toetse veilig afgehandel 
en bevredigende resultate verkry is, kan die 
entstof op mense getoets word. Soos enige 
medisyne kan entstowwe egter 
newe-effekte veroorsaak. 

Dit kan insluit:

       ’n Laegraadse koors 

       Spierpyn, kouekoors en hoofpyn 

       Pyn en rooiheid by die plek waar
       die inspuiting toegedien is, of
       pyn en rooiheid op die plek waar
       die inspuiting toegedien is 

Hierdie reaksie kan binne 48 uur verdwyn, 
en erge, langdurige newe-effekte is uiters 
seldsaam. 

Wat doen ’n entstof?
● Dit versterk jou immuunstelsel 
● Dit leer die liggaam om die virus te herken en
 teenliggame te produseer om daarteen te veg
● Dit beskerm jou teen skadelike siektes 
● Dit is eenvoudig, veilig en doeltreffend

Waarom is entstowwe teen Covid-19 
belangrik?
● Entstowwe maak dit moontlik om langlewende
 teenliggame te produseer en geheueselle te ontwikkel.
● Inentings is een van die beste maniere om ’n die
 ernstige uitwerkings van sekere siektes te beveg.
● Entstowwe is ’n kritieke deel van die voorkoming van
 siektes en daar word geraam dat dit elke jaar tussen 2
 en 3 miljoen lewens red.
● Sonder entstowwe sal ons almal baie meer dikwels baie
 sieker wees.
● Elke Suid-Afrikaner wat ingeënt word, sal tot die
 ontwikkeling van nasionale kudde-immuniteit bydra.
● Entstowwe is die doeltreffendste manier om weer na ’n
 normale lewe terug te keer.

Hoe vinnig werk 
die entstof? 
Beskerm dit my 
dadelik nadat ek 
die inspuiting 
gehad het? 

Nee. Dit neem gewoonlik twee weke nadat jy 
ten volle ingeënt is vir jou liggaam om 
beskerming (immuniteit) op te bou teen die 
virus wat Covid-19 veroorsaak. 

Is dit veilig vir mense met MIV 
om die Covid-19-entstof te kry? 

Ja, dit is veilig. Kliniese proewe het mense 
ingesluit wat met MIV leef. 


