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Miniony rok był zupełnie wyjątkowy. Epidemia COVID‑19 sieje
spustoszenie wśród rodzin i społeczności, ale Twój związek, Unite,
robi, co w jego mocy, aby zapewnić swoim członkom bezpieczeństwo
i pomoc podczas tego kryzysu zdrowotnego i ekonomicznego.
Członkowie Unite służyli też dzielnie krajowi, pracując bez ustanku,
aby chorzy mieli zapewnioną opiekę, na półkach był zawsze towar,
a kluczowi pracownicy mogli bezpiecznie dojechać do pracy.
Członkowie Unite uczestniczą również w produkcji i dystrybucji
ratujących życie szczepionek, a także w programie szczepień,
który oferuje nam teraz drogę do bezpieczniejszego świata.
Poniesione przez nas wszystkich ofiary i tragiczne żniwo
zebrane przez pandemię, które dotknęło tylu osób w całym kraju,
to przeżycia, które zostaną z nami na wiele lat. Jednak program
szczepień to prawdziwe światełko w tunelu, realna nadzieja,
że wkrótce będziemy mogli bezpiecznie zobaczyć naszych bliskich
i ponownie zająć się normalnym życiem.
Wszystkim nam brakuje przyjaciół, rodziny, wspólnego spędzania
czasu i spotkań, ale powrót do normalności wymaga bezwzględnie
zachowania bezpieczeństwa.
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SUKCES
Dzięki wybitnym naukowcom, wspieranym przez olbrzymie nakłady
na badania oraz wielogodzinną pracę wyjątkowych ludzi, mamy teraz
szczepionki, które po pomyślnym przejściu badań i prób w rekordowym
czasie trafiły do produkcji.
Już wiele lat przed obecną pandemią ogrom pracy włożono
w stworzenie modelu takiej szczepionki. Szczepionki na COVID‑19
są naprawdę bezpieczne i będą chronić nas oraz nasze rodziny
i przyjaciół. Jeśli zarazisz się wirusem, Twoje objawy będą łagodniejsze
i szczepionka zabezpieczy Cię przed ciężkim przebiegiem choroby.
Miliony ludzi w Wielkiej Brytanii już się zaszczepiły –
bezpiecznie i pomyślnie.

Liczba zaszczepionych musi być wysoka, aby zapewnić pełną
ochronę naszym społecznościom i umożliwić wyjście z pandemii.
Unite zachęca swoich członków do zaszczepienia się po otrzymaniu
zaproszenia – robimy to dlatego, że mamy zaufanie do szczepionek
i chcemy Was chronić.
Chcemy, abyście Ty i Twoja rodzina byli bezpieczni.
Dlatego apelujemy – zaszczep się!
Jeśli jednak nurtują Cię jakieś wątpliwości, mamy nadzieję,
że zawarte w tej broszurze informacje rozwieją Twoje obawy.

JAK TO MOŻLIWE, ŻE SZCZEPIONKI NA COVID‑19
POWSTAŁY TAK SZYBKO?
Stworzenie szczepionki o takich samych protokołach bezpieczeństwa
jak wszystkie inne szczepionki oraz wysokiej skuteczności zwalczania
wirusa powodującego COVID‑19 trwało 10 miesięcy. Wielu członków
Unite uczestniczyło w głównych pracach nad rozwojem, produkcją
i podawaniem szczepionki.
Jest to nadzwyczajne osiągnięcie, które było możliwe tylko dzięki
ogromnemu postępowi nauki i olbrzymim środkom przeznaczonym
na prace rozwojowe, a także oddanej, wielogodzinnej pracy
zaangażowanych w te wysiłki osób.
Oprócz tego naukowcy mogli działać szybko, gdyż szczepionka
przeciwko COVID‑19 jest oparta na wcześniejszej wiedzy i badaniach:
• Po epidemii Eboli (2014–2016) reakcja
była powolna i wielu ludzi zmarło.
Po przeprowadzeniu analiz opracowano
strategię działania w sytuacji kryzysowej
z myślą o możliwości bardzo szybkiego
stworzenia szczepionki w celu walki
z chorobą, która pojawia się znikąd.
• Naukowcy pracowali nad ogólnym
projektem szczepionki na wypadek
takiego zdarzenia już od lat. Projekt
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ten zaadaptowali teraz na potrzeby walki z wirusem powodującym
COVID‑19. W wyniku wcześniejszych epidemii koronawirusów
powodujących chorobę SARS (2002) i MERS (2012) naukowcy
wiedzieli, jak ten nowy koronawirus będzie się prawdopodobnie
zachowywał. Wiedzieli, że ma on białko w kształcie kolca,
które pozwala wirusowi dostać się do komórek w naszym
organizmie. Naukowcy opracowali już wcześniej szczepionkę
przeciwko chorobie MERS, która pomagała naszemu układowi
odpornościowemu atakować „kolec”, i ta wiedza była podstawą
dla stworzenia szczepionki przeciwko COVID‑19.
• Kod genetyczny wirusa powodującego COVID‑19 zidentyfikowano
na wczesnym etapie pandemii. Przez połączenie tego kodu
z posiadaną już wiedzą naukowcy na świecie byli w stanie
wprowadzić do ogólnego projektu szczepionki „instrukcje”
zwalczania „białka kolca” wirusa powodującego COVID‑19.
Wszystko to razem umożliwiło naukowcom bardzo szybkie
opracowanie i produkcję szczepionki przeciwko COVID‑19.
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BEZPIECZEŃSTWO SZCZEPIONKI PODLEGA
BARDZO RYGORYSTYCZNEJ KONTROLI
Niezależny brytyjski urząd ds. szczepionek (MHRA) może zatwierdzić
szczepionkę dopiero po rygorystycznej kontroli bezpieczeństwa
procesów rozwoju i produkcji, co obejmuje kilka etapów badań.
Szczepionka przeciwko COVID‑19 przeszła każdy etap badań zgodnie
ze strategią działania w sytuacji kryzysowej (opracowaną po epidemii
Eboli) mającej na celu szybkie stworzenie szczepionki bez naginania
zasad i działania „na skróty”. Udało się to zrealizować dzięki temu że:
• Ogromna liczba ochotników zgłosiła się online w ciągu kilku
godzin od ogłoszenia w mediach i w sieciach społecznościowych,
że potrzebni są uczestnicy do badań.
• Między kolejnymi fazami badań klinicznych nie było
opóźnień proceduralnych, które normalnie byłyby konieczne,
aby dać naukowcom czas na pisanie sprawozdań i załatwienie
dodatkowych funduszy.
• Wszyscy traktowali ten proces priorytetowo i dbali o to,
aby wszystko przebiegało szybko i sprawnie. Było to możliwe,
gdyż udostępniono ogromne środki, zatrudniono dodatkowych
pracowników, zorganizowano dodatkowe miejsca badań szczepionek
oraz wprowadzono elektroniczny system zbierania danych, a komisje
nadzorujące uczyniły wydawanie ocen swoim priorytetem.
• Urząd ds. szczepionek prowadził na bieżąco oceny bezpieczeństwa,
przyspieszając cały proces.

Ścisła współpraca pozwoliła na skrócenie czasu prac bez działania
„na skróty” i naginania zasad bezpieczeństwa.
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SZCZEPIONKA PRZECIWKO COVID‑19 JAK
ZWYKŁA SZCZEPIONKA PRZECIWKO GRYPIE
Szczepionki mają na celu zapobieganie chorobom. Po przyjęciu
pierwszej dawki szczepionki nasz organizm reaguje i rozpoczyna
szybko naturalną produkcję przeciwciał, które budują odporność
na danego wirusa.
Pierwsza dawka szczepionki daje dobry stopień ochrony,
a druga wzmacnia dodatkowo układ odpornościowy,
aby mógł pokonać wirusa.
Po otrzymaniu szczepienia przez kilka tygodni jest się jeszcze
zagrożonym, aż w reakcji na szczepionkę nasz organizm wyprodukuje
więcej przeciwciał. Dlatego zaleca się, aby zachować ostrożność nawet
po szczepieniu, szczególnie w okresie między pierwszą a drugą dawką.
Obecnie nie wiadomo jeszcze, w jakim stopniu szczepienie zapobiega
przenoszeniu wirusa, dlatego dla ostrożności oraz w celu ochrony
ludzi, którzy nie zostali jeszcze zaszczepieni, należy nadal utrzymywać
dystans, regularnie myć ręce i nosić maskę na twarzy.
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TYPOWE SKUTKI UBOCZNE

ZAGROŻONE SPOŁECZNOŚCI

Częstym skutkiem ubocznym przyjęcia szczepionki przeciwko
COVID‑19 jest ból głowy, ból w miejscu szczepienia, dreszcze
i ból mięśni. Są to oznaki wzmożonej aktywności układu
odpornościowego i według NHS w celu ich złagodzenia można
stosować zwyczajne środki przeciwbólowe. Więcej informacji
można znaleźć na stronie internetowej:
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirusvaccination/coronavirus-vaccine/

Podejmowane są znaczne starania w celu dotarcia
do zagrożonych społeczności, w których liczba przyjmowanych
szczepień jest niższa, niż można byłoby mieć nadzieję.

Zgodnie ze standardowymi zasadami dotyczącymi wszystkich
produktów farmaceutycznych właściwe urzędy nadal codziennie
monitorują bezpieczeństwo licencjonowanych szczepionek.

Choroba COVID‑19 dotknęła silnie osoby ubogie,
odizolowane i zagrożone. W tych właśnie społecznościach
trzeba zwiększyć poziom wyszczepienia.
Członkowie Unite mogą pomóc w dotarciu do tych
społeczności, przekazując innym informację, że szczepionka
jest najlepszym sposobem na zapewnienie ochrony przed
tą straszną chorobą.
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SKUTECZNOŚĆ SZCZEPIONKI
Szczepienie pomaga chronić nas i nasze rodziny, a oprócz tego
zapewnia łagodniejszy przebieg choroby u osób, które zarażą
się wirusem. Chroni to najbardziej zagrożonych i zmniejsza
obciążenie służb NHS.
Bardzo ważne jest, aby zwracać
uwagę na fakty, a nie wierzyć
w to, co ludzie mówią w mediach
społecznościowych.
Chcemy pracować w bezpiecznym miejscu, a szczepienie
jest w tej chwili jedynym sposobem, aby to zapewnić.
Jako przedstawicielka Unite proszę Was wszystkich
o zaszczepienie się… Tylko tak uda nam się powrócić
do jakiej takiej normalności. Rozumiem, że niektórzy mają
pewne wątpliwości, ale musimy wszyscy być bezpieczni.
Ogromnie proszę wszystkich, idźcie na szczepienie.
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Moje szczepienie przebiegło bardzo dobrze…
Miałam skutki uboczne, to fakt… Ale wzięłam paracetamol
i wszystko było w porządku.
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Laura. Pracownica NHS. Przedstawicielka związku
Unite the Union. Powraca do zdrowia po COVID-19
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SZCZEPIONKI MOGĄ ZOSTAĆ Z NAMI NA DŁUGO
Naturalną cechą wirusów jest to, że powstają różne mutacje. Celem
każdego wirusa jest rozprzestrzenianie się i zarażanie jak największej
liczby ofiar, np. ludzi. Wirus stara się robić to coraz lepiej – przenosić
się i zarażać.
Wielka Brytania jest w stanie identyfikować te nowe warianty i szybko
je analizować. W miarę zmian zachodzących w wirusie prawdopodobnie
konieczne będzie odpowiednie dostosowywanie szczepionek.
Szczepienia zagoszczą w naszym kalendarzu na dłużej. Bardzo
prawdopodobne jest to, że będziemy musieli szczepić się ponownie
w przyszłości, szczególnie osoby wysokiego ryzyka, podobnie jak
szczepimy się co roku na grypę.

Zaszczepiłem się w nadziei,
że przekona to innych do tego,
żeby skorzystać z oferty
szczepienia. To ważne, abyśmy
chronili siebie i innych. Razem
z moją partnerką przyjęliśmy szczepienie.
Wierzcie mi, szczepionka jest bezpieczna.
Mohammad Taj, 68 lat. Były kierowca autobusu, Yorkshire
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FAKTY NA TEMAT SZCZEPIEŃ

UWAGA NA OSZUSTWA

• Od szczepionki nie można zachorować na COVID‑19.
• Zatwierdzone szczepionki przeciwko COVID‑19 nie
zawierają produktów pochodzenia zwierzęcego ani jaj.
• Szczepionka nie zmienia DNA ani nie zawiera chipów
i znaczników.
• Nie ma dowodów na to, że szczepionka przeciwko
COVID‑19 jest niebezpieczna dla kobiet w ciąży. Jeśli
jesteś w ciąży, przed szczepieniem porozmawiaj z kimś
z personelu medycznego.
• Matki karmiące piersią mogą przyjąć szczepienie
przeciwko COVID‑19.
• Po szczepieniu nie trzeba unikać zajścia w ciążę.
• Szczepienie jest bezpłatne.
• Szczepionki są bardzo bezpieczne.

Zdarza się, że oszuści bez skrupułów kontaktują się z ludźmi
przez SMS lub telefonicznie, prosząc o potwierdzenie zamiaru
poddania się szczepieniu. Następnie mówią, aby nacisnąć
przycisk na klawiaturze telefonu lub podać swoje dane
płatnicze lub bankowe. Naciśnięcie przycisku powoduje
obciążenie abonenta opłatą. Jest to znane oszustwo.
Przedstawiciel NHS NIGDY nie poprosi Cię o potwierdzenie
zamiaru przyjęcia szczepienia przez naciśnięcie przycisku lub
wysłanie SMS-a i nie poprosi o dane finansowe. Szczepienie
jest bezpłatne.

Bardzo niewiele osób nie może otrzymać szczepienia
przeciwko koronawirusowi. Szczepionki na koronawirusa
nie powinna przyjmować osoba, która miała potwierdzoną
reakcję anafilaktyczną na:
• jakiekolwiek składniki szczepionki;
• poprzednią dawkę szczepionki.
Jeśli masz obawy, porozmawiaj ze swoim lekarzem
rodzinnym (GP).
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CHROŃMY SIEBIE NAWZAJEM
Szczepionka przeciwko COVID‑19 obejmie ochroną nas wszystkich,
jeśli każdy z nas przyczyni się do tego, abyśmy wszyscy mogli
być bezpieczni.
Aby pomóc chronić najmłodszych, osoby w wieku produkcyjnym
oraz starszych członków naszych społeczności, aby pomóc nam iść
do przodu, odrobić straty i móc znowu spotykać się bezpiecznie –
dołącz do milionów ludzi i zaszczep się.
Wysokie wyszczepienie pozwoli
nam wrócić do świata, w którym
będziemy mogli odwiedzać
przyjaciół, rodzinę i krewnych
niezależnie od tego, czy mieszkają
obok czy daleko od nas, i ściskać
ich na powitanie. Będziemy
także mogli wrócić bezpiecznie
do pracy.
Zaufaj swojemu związkowi –
chcemy, abyście byli bezpieczni.
Unite apeluje, abyś Ty i Twoja
rodzina zaszczepili się.
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WIĘCEJ INFORMACJI
Na stronie internetowej NHS znajdziesz więcej wiarygodnych informacji:
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine
POLISH/POLSKI

