
Инфекциите с SARS-CoV-2 могат да преминат

леко или да доведат до тежко заболяване, дори

до смърт. Докато противоепидемичните мерки 

като физическо дистанциране, миене на ръцете и 

носене на маски помагат в спирането на 

вирусното предаване, най-добрият начин за 

овладяване на пандемията е като се създаде

специфичен за SARS-CoV-2 имунитет. Никой 

вирус досега не е бил елиминиран чрез 

създаването на естествен имунитет при голям

процент от населението. Само колективният

имунитет, предизвикан от ваксинация, може да 

елиминира вируси, както доказа изкореняването

на едра шарка (вариола) и на два от трите типа 

полиовируси. 



Ваксините могат да бъдат разработени само 

когато инфекциозният агент е известен.

Тъй като SARS-CoV-2 е нов вирус, който не е 

бил изследван преди, разработването на 

ваксина за защита срещу COVID-19 може да 

започне едва след появата на вируса и 

анализирането на генетичния му състав.

Разработването на ваксини обаче се 

основава на опит и технологии, използвани

за други ваксини.



Повече от 9 на всеки 10 души, ваксинирани по 

време на клиничните изпитвания, са били 

защитени от болестта COVID-19. Този коефициент

може да намалее малко, тъй като ваксините се 

дават на общото население, a условията по време

на клинично изпитване обикновено са оптимални, 

така че да измерват най-добрия сценарий. Все 

пак се очаква, че повечето хора, които получат и 

двете дози от ваксината в съответствие с 

препоръчания интервал от време, ще бъдат

защитени.



Да. Ако сте преболедували, може да имате някаква
степен на имунна защита (имунитет), но тя варира и 
може да не продължи дълго време. Тъй като не знаем 
колко дълго антителата продължават след инфекцията
и малък брой хора са имали по-тежки повторни
заразявания, ваксината може да бъде от полза за 
повишаване на съществуващия след инфекция имунитет
на човек. Въпреки че все още не е известно също и 
колко дълго продължава постваксинационният
имунитет, ваксините се създават, за да осигурят
надежден и продължителен имунитет.

Клиничните изпитвания включваха хора, които преди
това са били заразени със SARS-CoV-2 и е установено, че 
ваксината е безопасна.

Имунизирането срещу COVID-19 e също толкова важно 
за преболедувалите, колкото и за непреболедувалите.



Спирането на пандемията изисква използването на всички налични

мерки. Ваксините подготвят Вашата имунна система, така че 

тялото Ви да бъде готово да се бори с вируса, ако сте изложени. 

Други стъпки като покриването на устата и носа с маска и 

спазването на физическа дистанция от 2 м. помагат да се намали

шансът Ви да бъдете изложени на вируса или да го разпространите

сред околните. Ваксинацията срещу COVID-19 заедно със

спазването на останалите противоепидемични мерки е най-добрата

защита от COVID-19.



https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/faq


