DOWN SYNDROME
SOUTH AFRICA
WAT JY WIL WEET OOR
COVID-19 VAKSINE

AFRIKAANS

Wat jy wil weet oor Covid -19 vaksine
 Ons is baie bly dat persone tussen 18 – 34 vanaf 1 September 2021 ook kan registreer om hul
vaksines te ontvang.
 Ons glo dit is belangrik dat jy genoeg inligting het sodat jy die regte besluit kan neem.
 Down Sindroom Suid Afrika het besluit om hierdie inligting vir jou bymekaar te sit. Dit sal
jou help om beter te verstaan hoe die proses werk as jy sou besluit om jou vaksien te kry.
 In ’n onlangse studie wat deur die Trisomie 21 Navorsing Vereniging onderneem is, is daar
bewys dat persone met Down sindroom, veral die persone ouer as 40 en dié jonger as 40
jaar met ernstige kormobiditeite, ‘n groter risiko het om ernstige infeksies te kry waneer
hulle met Covid-19 geïnfekteer word.
 Daar is nog geen bewyse gevind dat daar meer newe effekte na die toediening van vaksine
is, vir persone met Down sindroom as vir die gewone populasie nie.
BELANGRIK:
Onthou jy het die reg om te kies of jy die
vaksine wil hê of nie.

 Praat asseblief met jou ouers/versorger/
mediese dokter oor vaksinering as jy
onseker is of iets nie verstaan nie.

Alles oor die Covid -19 vaksine (inspuiting)
Wat is die COVID-19 vaksine?
Die vaksine is daar om te keer dat mense wat Covid-19 kry nie ernsig siek word nie.
Die Covid-19 vaksine is ‘n inspuiting op
jou bo-arm.
Dit is nie seer nie, jy voel ‘n knypie op jou vel.
Is al die vaksines dieselfde?
Nee, daar is verskillende vaksines wat kan
voorkom dat mense nie ernstig siek word nie.

Jy mag KIES om
die vaksine te kry
of nie!
Is die vaksines veilig?
Al die vaksines is oor en oor
getoets op mense om seker te
maak dit is veilig om te gebruik.

Het die vaksine enige slegte nagevolge vir mense met Down sindroom?
Daar was nog niemand in die wêreld wat gesê het dat die nagevolge slegter is vir
iemand met Down sindroom nie. Dit beteken dat persone met Down sindroom
dieslfde reaksie het op die Covid-19 vaksine as enige ander persoon.
Wat om te verwag na die inspuiting?
 Jou arm mag dalk vir ‘n dag of twee
bietjie seer wees.
 Jy mag lyfseer hê vir ‘n dag of twee.
 Jy kan baie moeg voel
 Jy mag dalk ‘n kopseer kry.
 Jy kan nog steeds die COVID-19 virus kry maar
jy sal nie so siek word nie.
 Onthou al het jy die vaksine gekry, moet jy
nog altyd jou masker dra, jou hande was en ver
genoeg van ander mense staan.

Na die inspuiting kan my
arm seer wees, ek kan effens
moeg voel en kopseer hê.
Wees rustig die res van die
dag en sê dadelik vir jou
ouers of versorger as jy sleg
begin voel.
Na ‘n dag of twee
gaan ek weer
goed voel.

Voel jy bang of onseker om die COVID-19 vaksine te kry?
 As jy bang of onseker voel om die vaksine te kry, moet jy met jou ouers, versorger of
dokter gesels. Hulle sal vir jou meer kan vertel en so kan jy dan ‘n beter besluit maak.
 Jou ouer of versorger moet jou op die Departement van Gesondheid seaanlyn registrasie
portaal registreer: https://sacoronavirus.co.za/evds/tscs/
WhatsApp: 0600 123 456 • SMS: *134*832+ID nommer – Geen ID nommer skakel *134*832#
Waar moet ek gaan om die inspuiting te kry en wat gebeur as ek
daar aankom ?
Jy kan ingespuit word by ‘n hospitaal,/kliniek/ apteek of by jou dokter.
Die proses mag verskil by die verskillende fasiliteit.
 Onthou om jou ID kaart saam te neem
 Jy mag dalk in ‘n tou sit of staan.
 ‘n Verpleegster mag dalk jou bloeddruk en
temperatuur meet.
 Een van jou ouers of helper mag heeltyd by jou bly.

Sheri Brynard
besig met haar
vorm.

 ‘n Covid-19 werker sal jou
I.D. kaart of boekie vra.
 Jy mag dalk ook ‘n paar vrae
beantwoord.
 Jy mag gevra word om ‘n vorm
in te fil en om dit te teken.
 Dan sal jy in ‘n ander ry gaan wag.

Sheri Brynard
se bloeddruk word
geneem.

 As dit jou beurt is om ingespuit te word sal jy
geroep word na ‘n kamer of afskorting.
 Jou ouer of helper mag saam met jou gaan.
 Jy moet weer jou I.D. en papiere gereed hou.
 Die verpleegster gaan vir jou vra of jy gesond
voel. As jy sê ja word jy ingespuit.
 Na die inspuiting plak hulle ‘n pleister op jou
arm.

Sheri sê dit was nie vir haar seer nie.
Sy het wel ‘n ligte knypie op haar arm
gevoel .

Sheri Brynard
kry haar inspuiting.

As jy wil kan jy verdowingsalf
aansmeer, dit sal jou vel verdoof,
dan sal jy nog minder voel as hulle
jou inspuit.

Alles verby! Sheri sê dit was
nie seer of moeilik nie!

Ek is klaar ingespuit, wat gebeur nou?
Jy moet vir 15 minute wag na jy jou inspuiting gekry het. Dit is om seker te maak
dat jy nie allergies is of siek raak van die inspuiting nie.
 Die verpleegster mag dalk weer jou bloeddruk en temperatuur meet voor jy
huis toe gaan.
 Onthou sommige vaksines moet twee keer ingespuit word, die verpleegster sal vir jou 		
sê as jy weer moet kom en ook vir jou ‘n datum gee.
 Wees rustig die res van die dag en sê dadelik vir jou ouers of versorger as jy sleg begin voel.
Elk mens reageer anders op die inspuiting:
 Sheri het effens moeg gevoel

 Sy het vir die eerste dag seer spiere gehad

Sheri het self besluit om die vaksine
te kry. Dit was vir haar belangrik want
sy werk elke dag met kinders en
onderwysers.
Sheri moet vir 15
minute wag voor sy
mag huis toe gaan.

Soos meeste mense het die vaksine haar
nie ernstig siek gemaak nie. Sheri het
ook nog nie Covid-19 gehad nie.

Niemand se reaksie op die
vaksine is dieselfde nie:
Sheri het bietjie moeg gevoel
Op die eerst dag na die inspuiting
het sy gevoel haar spiere is bietjie seer.

Jy moet 18 jaar of ouer wees om
die vaksine te kry.

ONTHOU JY HET DIE REG OM TE KIES OF JY DIE VAKSINE WIL HÊ OF NIE.
BELANGRIK: INDIEN JY ERNSITGE MEDIESE TOESTANDE OF SIEKTES HET OF ERGE ALLERGIESE
REAKSIES OP ANDER VAKSINES GEHAD HET IS DIT BETER OM MET JOU DOKTER TE GESELS VOOR
JY JOU LAAT VAKSINEER.

DOWN SINDROOM SUID AFRIKA
Down Sindroom Suid Afrika(DSSA) is ‘n geregistreerde
nie-winsgewende organisasie (NPO 009-415) wat in 1986
gestig is. Dit is ‘n oorsigtelike nasionale organisasie wat
hom be-ywer vir die bevordering en beskerming van die
konstitusionele regte van persone met Down sindroom en
ander soortgelyke intellektuele gestremdhede. DSSA het tans
12 streeks assosiasies en ondersteunings groepe regdeur Suid
Afrika. Hierdie organisasie verskaf dienste aan persone met
Down Sindroom en ander soortgelyke intellektuele
gestremdhede, hulle families, versorgers of enige persoon
wat hierdeur geraak word.

Down Sindroom Suid Afrika
Kontak: 012 001 2441  072 652 2377
Web tuiste: www.downsyndrome.org.za

