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Mailom sme dostali komunikáciu z facebookovej skupiny učiteľov, ktorá má niekoľko
tisíc členov. Ide o komunitu pedagógov, z ktorých mnohí v sobotu (13.2.2021)
absolvovali očkovanie experimentálnou covid vakcínou Astra Zeneca. MZ SR oznámilo,
že sa na očkovanie prihlásilo 16 tisíc učiteľov. Prinášame Vám odpovede na status
jedného člena skupiny, ktorý sa nevie, podľa svojich slov, po očkovaní ani „postaviť“.

Publikujeme ich iba preto, lebo neinformovanosť ľudí je zarážajúca. Veríme, že si tieto
reakcie na vakcínu všimnú kompetentné orgány. Učitelia sa mylne domnievajú, že
všetko, čo pociťujú, je úplne normálne a nie je to potrebné nahlásiť ako nežiaduci
účinok vakcíny. Posúďte sami, koľko z nich je v poriadku a koľko má reakciu ako
zimnica, horúčka, bolesť, malátnosť, nevoľnosť, únava. Utešovať sa tým, že sa im tvoria
protilátky je scestné.

Status: Tak ako odvážlivci? Ja som bol dnes ráno a mám dosť, ani postaviť sa neviem,
snáď to do zajtra prejde. Niekto niečo podobné?

Z komentárov vyberáme:

Bola som ráno, menšia slabosť, jemná bolesť hlavy, ako keď na Vás lezie chrípka, ale nič
strašné.

Ja tiež dnes ráno, zatiaľ ma len pobolieva rameno. Verím, že to ostane len pri tom.

Manželovi kolegovia mali maximálne 3 dni pocit, že sa im “vrátila” korona, ale na 4.
deň z ničoho nič dobre.

O vakcinácii sa hovorí ako o záchrane a bráne von z pandémie. No ukazuje sa, že to
zďaleka tak jednoznačné nebude. Ako stará škola, považujem vakcináciu za dobrú vec,
ale zároveň mám aktuálne veľa výhrad k spôsobu a najmä k použitým typom vakcíny.

Ja si počkám na lepšiu vakcínu….. Astru Zeneca odmietajú iné krajiny, priznal to dnes aj
Krajčí, veľmi nízka úspešnosť, len okolo 59%…

V pohode, pri pohybe rameno bolí, ale to preto, že to išlo do svalu.

Zimnica.

Ja tiež.

Normálne príznaky a reakcia organizmu.

Tak je to živá vakcína … ale skoro celá UK je tým očkovaná.

Pri očkovaní detí podľa očkovacieho kalendára sa objavujú niekedy aj horšie príznaky a
napriek tomu deti očkovať dávame. Myslím si, že trochu zvýšená teplota, bolesť po
vpichu či iné nežiadúce účinky by nemali odrádzať od očkovania. Inak sa tejto pliagy
nezbavíme.

Ja rovnako zle, ale vydržím.

No, jemným spôsobom mi bolo naznačené, kde mam kĺby a mozog. Teraz testujeme
kvalitu teplomera, po 38,2 funguje tak uvidme, či testujeme vyššie.

Ja 38,7 ale fakt verím, že je to v medziach normy.
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Ja som za posledných 22 rokov teplotu viac ako 37,2 nemala. Skúšam nové aspekty
života.

Po 8 hodinách sa objavila zimnica a 38 s Paralenom. Vydržím. Trochu ma to zaskočilo.

Zimnica, 38,2, hrozná únava… neviem ani z postele vstať… nebola som chorá od
základky, tak to je pre mňa trošku šok.

Ja idem tiež zajtra a trochu som zneistela.

Prestaňte tu prosím strašiť tých, čo ešte len pôjdu na očkovanie. Malo by sa vypnúť
komentovanie.

Ja som bola dnes ráno. Celý deň som bola v pohode, okolo 18-tej mi začalo byť zle,
horúčka stále stúpa. Snáď to do zajtra prejde, držím palce aj ostatným, ktorí to majú
podobne ako ja.

Každý, kto pociťuje discomfort, chcem Vás upokojiť, ze ide o prechodný stav. Do 48
hodin to samo odznie. Je to dobrý signal, ze organizmu si buduje protilátky.

……tie protilátky nie sú do 48 hod….tie sa budú tvoriť až po druhej dávke….

Samozrejme potrebná je aj druhá dávka. V každom prípade ide o normálny stav, cítiť
discomfort po vakcinácií.

Ja sa dnes cítim trochu malátne a ruka ma trošku bolí. Ako vždy po očkovaní. Očkovanie
bolo úplne bezbolestné.

Mám menšiu bolesť ramena, ale aj zvýšenú teplotu, beriem paralen a idem do postele.
Uvidm ráno.

To nie je strašenie. To je iba odozva organizmu. Tvoria sa protilátky. Veď aj deti to tak
mávajú. Neprehodnocujem, moje rozhodnutie, iba konštatujem! Sme dospelí a
vydržíme aj mierny diskomfort!

Všetkým prajem, aby teploty a bolesti rýchlo ustúpili, nech sa vám polepší. Držme si
navzájom päste – nás to tiež čaká…

V blizkom okolí 3 zdravotné sestry zaočkované 2x a neochranilo ich to pred sars cov 2
zostali po 3 tyždňoch pozitívne a so závažnými príznakmi….hm…..očkovať sa či nie keď
som ťažky alergik, astmatik lekárka imunologička neodporúča…

Ja som úplne v pohode.

Aspoň niekto je ok.

Ani mne nie je 2x najlepšie. Hádam do zajtra budem �t. Pekný večer.

Keď maličké 3-mesačné bábätká vydržia nežiaduce reakcie po 6-zložkovej vakcíne, tak
toto dospelý človek zvládne… Tiež mi nie je najlepšie, asi 2 hodiny ma trápi zimnica a
bolesť ruky, ale verím, že ráno bude všetko ok.

Ja tiež umieram.

To dáš mne už prešla zimnica akú som snáď ešte nemal a už sa potím už to začína byť
známe a verím že dorába max do pondelka sme všetci ok.

My s manželom obaja ráno a v pohode žiadne ťažkosti.

Ja som bola ráno, celý deň som ospalá a malátna a trochu ma pobolieva celé telo.

Vedľajšie príznaky prídu po 2 vakcíne. Bolesť ruky, zimnica, teplota. Také majú
zdravotné sestry. To je ale dobre. Telo reaguje a tvorí si protilátky.

Sú aj po prvej a vraj je to dobré, telo si lepšie vytvára protilátky (od lekárky).

Bola som tiež ráno, som unavená, veľmi ma bolí hlava, začína aj ruka a telo, taký pocit
na chorobu…

Ja som bola ráno a našťastie nič sa so mnou nedeje, ale kolegyne majú jedna bolesť
hlavy a druhá leží bolí ju všetko.

Aj mne je mizerne, bolí ma všetko, kĺby, chrbát, články prstov….všetkoooo.

Mna pobolieva rameno.

Ja len tak premýšľam…. (Rešpektujem rozhodnutie každého, kto sa dal očkovať, je to
osobne presvedčenie a rozhodnutie) len tieto otázky ci sú vaše vedľajšie účinky v
poriadku a kto aké má…. sú také zvláštne…. Teraz sa obávate vlastne čoho? Nebojíte sa
už ťažkého priebehu choroby lebo ste zaočkovaní, ale pre zmenu sa bojíte vedľajších
účinkov?

Budeme mať aspoň veeeeľa protilátok.
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Nezabudnite tie nežiadúce účinky aj nahlásiť!

Tie nežiaduce účinky, ktoré tu spomínajú, hlásiť netreba, lebo už sú pri vakcíne
spomenuté, iba keby bolo niečo neobvyklé, veď takéto môžu byť aj pri vakcíne proti
chrípke…

V prípade potreby o niekoľko rokov možno bude niekto rád, že tie nežiadúce účinky
nahlásil a trval o zápise do svojej zdravotnej karty. Aj keď toto očkovanie je stále v
klinickej štúdii.

Mňa bolí akurát rameno, inak ok.

Obdiv že ste si nechali pichnúť Astra Zeneca… Počkám kým aj učiteľom pichnúť iné…
Stačilo pozrieť začo kúpia Astra Zeneca a začo Modernu ci P�zer….. Ale pre tých co budu
oponovať že nie cena rozhoduje… Odpovedám áno aj na Fabii sa dá odviesť a…

Aj ja sa tak cítim teplota bolest hlavy.

Ja ležím, bolí ma všetko.. ale viem, ze to prejde je to prirodzená reakcia organizmu.

Očkovanie je jediná šanca ako sa dostať z tohto všetkého von. Keď sa dávate očkovat,
pomáhate aj ostatným, nielen sebe. Vakcíny v dnešnej dobe su bezpečné.

Ja sa zaočkovať dám tiež, ale nie len kvôli sebe, ale hlavne kvôli ostatným. Sebeckosť je
zlá vlastnost a rozmáha sa v dnešnom svete…hlavne nech sme všetci zdraví a môžeme
žiť normálny život čo najskôr.

Ale slovenskí učitelia sú vďační aj za to, čo iní odmietajú.

Hovorte za seba prosím…

Dnes ráno ma očkovali a žiadne ťažkosti.

Lepšie a bezpečnejšie je riešiť problémy vedľajších účinkov zaočkovaných proti Corone
ako samotnú chorobu, ktorej priebeh je nevyspytateľný? Som 79 ročný učiteľ, tesne
pred druhou vakcináciou, nemal som žiadne vedľajšie účinky pri prvej vakcinácii
a odkazujem kolegom nebáť sa a držať sa.

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte

ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.
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Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva So�an, s.r.o.
Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo So�an,
s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v
tomto článku. So�an, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na
ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov.
Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu
publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok,
kontaktujte redakciu na zemavek@zemavek.sk. UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na
požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie
zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto,
aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť
skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä,
aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na
základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného
zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k
etnickej skupine a podobne.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021
 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a
spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce

neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim
najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame
aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom,

inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom
nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme

výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.
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ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Prepáčte, ale pred zanechaním komentára sa musíte prihlásiť.

    

PRIDAJ KOMENTÁR
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