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Sorg tydens CORONA

Daar is baie misinformasie oor entstowwe.

Hier is die feite.

Babas, kinders en volwassenes in Suid-Afrika en regoor die 
wêreld kry al vir baie jare inentings. Entstowwe het verhoed dat 

miljoene kinders siek raak of sterf van siektes soos masels, 
polio en pampoentjies.

Hierdie gids verskaf die feite oor die Covid-19 entstof. 
Die Covid-19 entstof is ons beste kans om te verhoed dat 

miljoene mense siek word of van Covid-19 sterf. 

COVID-19 INENTINGSGIDS
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  DIE COVID-19 ENTSTOF

WAT IS ’N ENTSTOF?

•   ’n Enstof is medikasie wat die liggaam 

help om infeksies en siektes te beveg.

•   Enstowwe het verhoed dat miljoene 

kinders siek word of sterf van siektes soos 

masels, polio en pampoentjies.

•   Baie volwassenes het inenti ngs teen 

siektes soos griep en klem-in-die-kaak 

gehad.

•   Die meeste inenti ngs word deur ’n 

inspuiti ng toegedien.

HOE WERK ’N ENSTOF?

•   ’n Entstof help die liggaam om ’n nuwe 

siekte, soos Covid-19, te herken en leer 

die liggaam om dit te beveg.

•   Wanneer ’n mens in kontak kom met 

hierdie siekte, is hul liggaam gereed om 

dit te beveg en hulle word nie siek nie.  
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Sorg tydens CORONA

HOEKOM GEBRUIK ONS ENTSTOWWE?

•   Entstowwe red lewens.

•   Hulle het miljoene mense regoor die 

wêreld al van siektes gespaar en selfs 

gered van sterftes van siektes soos masels 

en polio. 

•   Dis ons beste kans om te verhoed dat 

miljoene mense siek word of selfs van 

Covid-19 sterf.

WAT IS DIE COVID-19 ENTSTOF?

•   Dis ’n nuwe entstof wat die liggaam help 

om die Covid-19 virus te beveg.

•   Dit werk op dieselfde manier as baie 

ander entstowwe.

•   Dit help die liggaam om hierdie nuwe 

siekte te herken. Dit berei dan die 

liggaam voor om die virus te beveg,  

sodat ons nie siek word nie.
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IS DIE COVID-19 ENTSTOF VEILIG?

•   Ja. Die entstof wat ons in Suid-Afrika gaan 

gebruik, is veilig.

•   Dis al reeds aan miljoene mense, oud 

en jonk, ryk en arm, regoor die wêreld, 

toegedien.

•   Die entstowwe is deur wetenskaplikes 

regoor die wêreld, insluitend Suid-Afrika, 

ontwikkel en getoets.

•   Suid-Afrika het van die beste dokters 

en verpleërs in die wêreld. Hulle sal nie 

toelaat dat ons ’n entstof gebruik wat nie 

veilig is nie.

•   Hoewel dit vining ontwikkel is om lewens 

te red, het dit al die toetse ondergaan 

wat ander entstowwe deurgaan.

Geen kortpaaie is geneem tydens 
die ontwikkeling nie. Jy hoef nie 

bekommerd te wees nie. 
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HOE WORD DIE COVID-19 ENTSTOF 
TOEGEDIEN? 

•   Die entstof sal deur opgeleide 

gesondheidswerkers in hospitale, klinieke, 

apteke of spreekkamers, toegedien word.

•   Dis deur ’n inspuiti ng in die arm toegedien.

•   Om doeltreff end te wees, het jy twee 

inspuiti ngs nodig.

•   Jy sal jou tweede inenti ng 4 tot 12 weke na 

jou eerste een kry.

•   Jou gesondheidswerker sal jou inlig 

wanneer jy vir die tweede inspuiti ng moet 

kom.

•   Dis baie belangrik dat jy albei inenti ngs kry.

SAL DIE INENTING MY COVID-19 GEE?

•   Nee, die entstof sal jou nie Covid-19 gee 

nie.

•   Dit verhoed dat jy Covid-19 kry. 

TOEDIENING VAN DIE ENTSTOF
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HOE SAL EK VOEL NA DIE INSPUITING?

•   Die meeste mense het vir ’n paar dae ’n 

seer arm, maar sal andersins goed voel.

•   Party mense mag seer spiere hê, ’n 

hoofpyn ontwikkel, of effens koorsig 

voel. Hierdie simptome bewys dat die 

entstof werk en dit sal na ’n dag of twee 

verdwyn.

SAL DIE ENTSTOF VERHOED DAT EK 
COVID-19 KRY?

•   Ja. Dit sal die meeste mense wat die 

inenting kry, verhoed om met Covid-19 

siek te raak.

•   ’n Klein aantal mense mag steeds 

Covid-19 kry na die inenting. Sonder die 

inenting sou hulle moontlik baie siek 

geraak het, of selfs gesterf het. 
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WIE GAAN DIE ENSTOF KRY?

•   Ons regering wil hê dat die meeste mense 

in Suid-Afrika, minstens 40 miljoen, 

teen die einde van 2021 ingeënt word.

•   Hoe meer van ons beskerm is teen 

Covid-19, hoe vinniger sal die siekte 

verdwyn.

•   As te min van ons die enstof kry, sal die 

siekte nog lank met ons wees. Dit beteken 

meer mense sal hul werk verloor, ons 

kinders se opvoeding sal daaronder ly en 

vele meer mense sal siek word en sterf.

SAL ONS ALMAL GELYK DIE ENTSTOF KRY?

•   Nee. Daar is tans nie genoeg entstof in die 

wêreld om nou almal in te ent nie.

•   Ons regering sal egter seker maak dat daar 

deur die loop van die jaar genoeg enstof vir 

die meeste mense in die land sal wees.
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WIE SAL DIT EERSTE KRY?

•   Ons moet die mense wat die grootste risiko 

het, eerste teen Covid-19 beskerm.

•   Met ingang van Februarie: 

EERSTENS sal ons gesondheidswerkers 

die entstof kry. As hulle siek word, is daar 

niemand om die res van ons te versorg nie. 

TWEEDENS sal die volgende vier groepe 

mense die enstof kry:  

 •   ‘Essensiële werkers’: Mense wat moet 

werk om die land aan die gang te hou 

soos die polisie, onderwysers, munisipale 

werkers, sekuriteitspersoneel, boere en 

koswinkel-werkers.

  • Mense ouer as 60 jaar.

  •  Mense wat werk en leef in plekke 

waar daar baie mense is, soos tronke, 

ouetehuise, versorgingsoorde, instellings 

en kerke.

  •  Mense ouer as 18 wat ander siektes soos 

TB, MIV, of swak-beheerde diabetes het.

  DERDENS is die res van die land.
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KAN ALMAL DIE ENTSTOF KRY?

•   Meeste mense kan die entstof met 

veiligheid kry.

•   Jou gesondheidswerker sal jou egter ’n paar 

vrae vra om jou gesondheid te bepaal.

•   Jy sal nie die entstof kry, tensy dit vir jou 

veilig is nie.

HOEKOM MOET EK DIE ENSTOF KRY?

•   Ons kan almal Covid-19 opdoen. Party van 

ons sal dit kry sonder om te weet ons het 

dit en ander aansteek wat baie siek kan 

word of selfs kan sterf.

•   Hoe meer mense ingeënt word, hoe skraler 

die kans dat die virus deur gemeenskappe 

kan versprei.

•   Doen dit vir die mense waarvoor jy lief is en 

omgee.
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EK HET REEDS COVID-19 GEHAD. MOET 
EK STEEDS DIE ENTSTOF KRY?

•   Ja. Party mense kry Covid-19 vir ’n 

tweede keer.

•   Die enstof sal verhoed dat jy weer siek 

word.

HOE LANK VAT DIT VIR DIE ENTSTOF 
OM TE WERK?

•   Jy sal na die eerste inspuiting ’n mate 

van beskerming hê.

•   Jy sal omtrent 7 dae na die tweede 

inspuiting, die meeste beskerm wees.

HOE LANK SAL EK TEEN COVID-19 
BESKERM WEES NA EK DIE ENTSTOF 
GEKRY HET?

•   Hierdie is ’n nuwe siekte, so ons weet 

nie hoe lank die beskerming duur nie.

•   Dokters hoop dis vir ’n lang tyd.

 



CH

URCH IN ACTION

SACC with HEARTLIN

ES

Sorg tydens CORONA

KAN EK OPHOU OM ’N MASKER TE DRA 
NA DIE INENTING?

•   Nee. Daar is steeds ’n geringe kans dat jy 

Covid-19 kan kry.

Dra ’n masker

Was jou hande gereeld

Behou jou afstand

Hou vensters oop 



  KEN DIE FEITE

Daar is baie misinformasie oor entstowwe. 

Maak seker wat is waar en wat is vals 

en deel dit met ander. Die regte inligting 

beskerm ons almal!

VALS
•   Die entstof is te vining ontwikkel en die 

nodige veiligheidskontroles is nie gevolg 

nie.

WAAR
•   Die wêreld was in staat om die entstof 

vining te ontwikkel omdat wetenskaplikes 

en regerings regoor die wêreld 

saamgewerk het. Dis iets om te vier. Dit 

het egter al dieselfde toetse ondergaan as 

ander entstowwe wat ons reeds gebruik.

•   Geen kortpaaie is geneem tydens die 

ontwikkeling nie. Dis baie veilig.
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VALS
• Die entstof sal my DNA verander.

WAAR
•   DNA is die boublokke wat jou maak wie jy 

is. Die enstof sal nie jou DNA of wie jy is, 

verander nie.

•   Die entstof leer jou liggaam om die virus te 

herken en hoe om dit te beveg.

VALS
•   Die entsof bevat ’n mikroskyfie wat my kan 

opspoor en beheer.

WAAR
•   Die entstof bevat geen mikroskyfie nie.

•   Die entstof KAN NIE gebruik word om jou na 

te spoor of jou persoonlike inligting te stoor 

nie.
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VALS
•   5G netwerke veroorsaak die virus deur 

bestraling.

WAAR
•   Geen virus kan deur radiogolwe en 

selfoonnetwerke versprei nie.

•   Covid-19 versprei in baie lande wat nie 

5G netwerke het nie.

Hierdie is die enigste manier hoe die virus 

versprei:

•   Die virus dring ons liggaam deur die 

mond, neus en oë binne.

•   Dit kan versprei as iemand wat dit het, 

naby jou asemhaal. Jy sal aansteek as die 

druppels in jou mond, neus of oë beland.

•   Ons kan ook aansteek indien ons aan ’n 

oppervlak vat waar die Covid-19 druppels 

geland het en dan aan ons gesig vat.

•   Ons kan ook aansteek as ons aan ’n 

persoon raak wat Covid-19 het en dan 

aan ons gesig vat.



 VALS
•   Die entstof het die merk van die Dier – 666.

WAAR
•   Die entstof het geen verband met enige geloof 

nie. Entstowwe kan nie met geeste of duiwels 

gevul word nie.

•   Die entstof is ontwikkel om ons lewens te red, 

nie om ons te toor, te beset of ons te beheer 

nie.

VALS
•   Die entstof is ’n manier vir die Weste om ons 

weer te onderdruk.

WAAR
•   Die entstof is nie net die produk van Westerse 

of ryk lande nie. Dit was ’n wêreldwye poging.

•   Die samewerking het die kennis van regoor die 

wêreld bymekaar gebring en sluit ook ons eie 

uitmuntende dokters en wetenskaplikes, in.  

Dit is ook hier in Suid-Afrika getoets.

www.churchinaction.org.za


