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Czy warto się zaszczepić przeciwko COVID? FAKTY I MITY

1.Bo uchronisz się przed COVID-19?

- Ochrona pojawia się po około 3 tygodniach od pierwszego podania szczepionki COVID-19 Vaccine AstraZeneca.  MIT 

„Osoby zaszczepione mogą nie być w pełni chronione do 15 dni po podaniu drugiej dawki. Podobnie jak w przypadku 

wszystkich szczepionek, szczepienie COVID-19 Vaccine AstraZeneca może nie zapewnić ochrony wszystkim 

zaszczepionym (patrz punkt 5.1). Obecnie dostępne dane z badań klinicznych nie pozwalają na oszacowanie skuteczności 

szczepionki u osób w wieku powyżej 55 lat.”

H�ps://www.azcovid-19.com/european-union/pl/pl/professional.html

2. Bo uratujesz komuś życie? 

 – szczepionka nie tylko nie gwarantuje Tobie całkowitej ochrony przed zarażeniem – istnieje prawdopodobieństwo MIT

lżejszego przebiegu infekcji – po zaszczepieniu nadal możesz być źródłem transmisji wirusa! „Czy po szczepieniu nadal 

możemy szerzyć chorobę? Tego jeszcze nie wiemy. Konieczne będą dodatkowe oceny, aby ocenić wpływ szczepionki 

na zapobieganie bezobjawowej infekcji, w tym dane z badań klinicznych i stosowania szczepionki po wydaniu pozwolenia.

Dlatego na razie nawet osoby zaszczepione będą musiały nosić maski, unikać tłumów w pomieszczeniach i szanować 

dystans społeczny i tak dalej.”

H�ps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2467

 3. Bo możesz – szczepionki są bezpłatne, dobrowolne i skuteczne? 

 – opłacone z pieniędzy podatników, a czy na pewno dobrowolne? MIT

„jeśli większości Polaków do szczepień nie uda się przekonać, rząd rozważa opcje odwrotną: ograniczenie dostępu do 

różnych usług publicznych dla niezaszczepionych.”

h�ps://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/210109987-Niedzielski-Rozwazamy-ograniczenia-dla-niezaszczepionych.html

„prezes australijskiej linii Qantas, który zapowiedział, że na swoje pokłady będzie wpuszczał tylko zaszczepionych pasażerów.”

H�ps://www.fly4free.pl/20-linii-wprowadza-cyfrowe-paszporty-zdrowia-jak-dzialaja-znamy-szczegoly

„w 2021 roku tylko zaszczepieni żołnierze będą kierowani na kursy i szkolenia, w tym podoficerskie i oficerskie, a także na 

kursy kwalifikacyjne i doskonalące” oraz „jedynie żołnierze, którzy poddali się szczepieniu będą mogli w przyszłym roku 

uczestniczyć w misjach poza granicami kraju oraz będą wyznaczani na stanowiska służbowe poza granicami kraju”

„fakt dobrowolnego zaszczepienia się(…) żołnierza(…) będzie miał wpływ na jego opinię służbową.”

H�ps://www.defence24.pl/szczepienia-dla-zolnierzy-czy-dowolne

4. Pomożesz zwalczyć pandemię?

 - „Nie wolno nam szerzyć informacji, że szczepienie zamyka temat pandemii. (…)Natomiast wirus niestety ma szanseMIT

dalej się transmitować u osób, również zaszczepionych.”

h�ps://www.politykazdrowotna.com/70084,ekspert-szczepionka-nie-zahamuje-transmisji-wirusa

5. Zyskasz spokój – Ty i Twoi bliscy będą bezpieczni?

 Sczepienia nie chronią przed zarażeniem wirusem SARS-Cov-2, po szczepieniu nadal możemy szerzyć wirusa.MIT -

Szczepienia obarczone są też ryzkiem wystąpienia działań niepożądanych.

„Zaburzenie stanu zdrowia, które wystąpiło w okresie czterech tygodni po podaniu szczepionki – to oficjalna definicja 

niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP). Niepożądane odczyny poszczepienne mogą mieć łagodną, poważną lub 

ciężką postać (ze zgonem włącznie).”

Bieżący raport dotyczący NOP znajdziesz tutaj:

h�ps://www.gov.pl/web/szczepimysie/niepozadane-odczyny-poszczepienne

Polska: 51 osób zmarło tuż po szczepieniu na COVID-19 – ministerstwo wie tylko o 12

h�ps://stopnop.com.pl/smierc-covid/

Sprawdź�Bieżący�raport�dotyczący�NOP�na:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/niepozadane-odczyny-poszczepienne



6. Bo szczepionki są bezpieczne – zbadane przez polskie i unijne instytucje?

 - Badania kliniczne nad preparatami stosowanymi do szczepień nadal trwają. Preparaty te zostały warunkowo dopuszczoneMIT

do użytku. W wielu kwes�ach nie zostały w ogóle przebadane. „Ten produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu zgodnie 

z procedurą dopuszczenia warunkowego. Oznacza to, że oczekiwane są dalsze dowody świadczące o korzyści ze stosowania

produktu leczniczego. Europejska Agencja Leków dokona, co najmniej raz do roku, przeglądu nowych informacji o tym

produkcie leczniczym i w razie konieczności Charakterystyka Produktu Leczniczego zostanie zaktualizowana.”

„Z badań klinicznych wykluczono uczestników z ciężkimi i/lub niekontrolowanymi chorobami sercowo-naczyniowymi, 

żołądkowo-jelitowymi, chorobami wątroby, nerek, chorobami endokrynologicznymi/metabolicznymi oraz zaburzeniami 

neurologicznymi; jak również osoby z ciężką immunosupresją, kobiety w ciąży oraz uczestników z udokumentowanym 

przebiegiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.”

h�ps://www.azcovid-19.com/european-union/pl/pl/professional.html

„Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Nie przeprowadzono badań dotyczących jednoczesnego podawania produktu leczniczego Comirnaty z innymi szczepionkami.”

Nie przeprowadzono badań genotoksyczności ani rakotwórczości.”

H�ps://www.pfizerpro.com.pl/product/comirnaty/szczepionka-mrna-przeciw-covid-19/ulotka-chpl-comirnaty

7. Bo zostaniesz zbadany i poznasz swój stan zdrowia?

 - „Mając na uwadze konieczność wykonania szczepienia u maksymalnie dużej liczby osób w możliwie najkrótszym czasie, MIT

rekomendujemy ograniczenie w kwalifikacji do szczepienia osób dorosłych jedynie do zebrania wywiadu.”

h�ps://szczepienia.pzh.gov.pl/dla-lekarzy/kwalifikacja-do-szczepien-przeciw-covid-19/

Czy po tylu miesiącach braku normalnego dostępu do lekarza po takiej kwalifikacji będziesz znał swój stan zdrowia???

8. Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy do normalności?

- Poprzez wzbudzanie w nas lęku wzrastającą liczbą dodatnich wyników wątpliwej użyteczności diagnostycznej MIT/FAKT 

testów PCR  oraz podejmowanie przez rząd często pozbawionych logiki decyzji i narzucanie nam restrykcji odbierających 

wolność, zabrano nam normalność…

„Dopóki nie połączy ich świadomość, nigdy są nie zbuntują; dopóki są nie zbuntują, nie staną się świadomi.“ — George Orwell

Dzięki świadomości jaką zdobędziesz – wrócimy do normalności!

Już dzisiaj możesz poprzeć przedsiębiorców, którzy tracą swoje biznesy z powodu przedłużającego się lockdownu – dołącz do akcji 

OTWIERAMY GOSPODARKĘ i podpisz petycję: h�ps://otwieramygospodarke.pl/

Możesz też wesprzeć lekarzy walczących z cenzurą Izby Lekarskiej. Kodeks Etyki Lekarskiej mówi:

„Dla wypełnienia swoich zadań lekarz powinien zachować swobodę działań zawodowych, zgodnie ze swoim sumieniem 

i współczesną wiedzą medyczną.” W Polsce staje się to zakazane i grozi utratą prawa do wykonywania zawodu.

Podpisz petycję: h�ps://www.petycjeonline.com/lekarze_bez_cenzury

9. Bo to szansa na dostęp do basenów, siłowni, kin, teatrów, koncertów i wydarzeń kulturalnych?

 - to nie szczepienie jest szansą, ale przyznanie się przez polski rząd do popełnionych błędów!MIT

„Prezes PIH wspomina o ostatniej publikacji rządu, który pokazał grafikę dotyczącą ryzyka zarażenia COVID-19 w zależności 

od lokalizacji. Eksperci wskazali, że rząd – powołując się na dane magazynu "Nature" – odczytał je nieprawidłowo.”

H�ps://www.money.pl/gospodarka/hotele-bezpieczne-pojawilo-sie-nowe-badanie-w-branzy-zawrzalo-6604276900854336a.html

10. Bo szczepionka to najbardziej skuteczna metoda, która chroni przed zakażeniem?

 - „Tak jak w przypadku każdej innej szczepionki, szczepionka Comirnaty może nie chronić wszystkich osób,MIT

 które ją otrzymały.”

h�ps://www.pfizerpro.com.pl/product/comirnaty/szczepionka-mrna-przeciw-covid-19/ulotka-chpl-comirnaty

Najbardziej skuteczną ochroną przed zachorowaniem z powodu zakażenia się tym lub innym patogenem jest 

SPRAWNY UKŁAD ODPORNOŚCIOWY. Niestety, wszystkie rządowe wysiłki skupiają się na propagowaniu szczepień, a nie na 

opracowywaniu programów wzmacniania naturalnej odporności w społeczeństwie.

#włącz #myślenie #wyciągaj #wnioski #niedajsięnabrać 

CZY WIESZ, ŻE MASZ UCZESTNICZYĆ W EKSPERYMENCIE MEDYCZNYM ?



JAK SIĘ OBRONIĆ PRZED WYMUSZANIEM SZCZEPIEŃ NA COVID? 

ZGŁOŚ SIĘ PO POMOC. 

Kancelaria�LEGA�ARTIS�bezpłatne�porady�prawne�z�zakresu�problemów�z�COVID.

���������������������������������������covid@legaartis.pl�����������������
���������������������������������������„Zgromadzenie�Parlamentarne�Rady�Europy�przyjęło�sprawozdanie�27�stycznia
���������������������������������������2021�roku,�które�wyraźnie�stwierdza,�że�szczepienia�NIE�powinny�być�
���������������������������������������obowiązkowe�w�UE,�osoby�odmawiające�nie�powinny�być�dyskryminowane,�
��������������������������������������a�świadectwo�szczepień�nie�powinno�być�używane,�jako�paszport.”

Https://www.facebook.com/lega.artis/posts/1156405654818828

Art.�192.�Wykonywanie�zabiegu�leczniczego�bez�zgody�pacjenta.�Dz.U.2020.0.1444��t.j.�-�Ustawa�z�dnia�6�czerwca�1997�r.�
-�Kodeks�karny�§�1.�Kto�wykonuje�zabieg�leczniczy�bez�zgody�pacjenta,�podlega�grzywnie,�karze�ograniczenia�wolności�

albo�pozbawienia�wolności�do�lat�2.�$�2.�Ściganie�następuje�na�wniosek�pokrzywdzonego.�

Stopnop.com.pl/pomoc

Ogólnopolskie�Stowarzyszenie�Wiedzy�o�Szczepieniach�„STOP�NOP”

Każdy�niepożądany�objaw�poszczepienny�powinien�być�zgłoszony.
Objawy,�które�powinny�szczególnie�niepokoić:
wyraźne�zaczerwienienie�i�opuchlizna,�gorączka�lub�twardość�w�miejscu�podania,�szczepionki
utrzymująca�się�przez�kilka�dni�lub�tygodni,�wysypka�lub�pokrzywka,�wysoka�gorączka�(powyżej�
39,5�stopnia),�wstrząs/zapaść;�brak�reakcji�na�bodźce,�długi�głęboki�sen,�krzyk�mózgowy�(objaw�
zapalenia�mózgu),�niewydolność�oddechowa�(trudności�z�oddychaniem),�potrząsanie�lub�szarpanie�ciałem,�
ramionami,�nogami�lub�głową,�wywracanie�oczu�lub�zezowanie,�silny�ból�głowy�lub�karku,�ból�stawów�lub�
osłabienie�mięśni,�poważne�osłabienie,�utrata�pamięci,��zgon�itd.
(Więcej�NOP�w�linku�lub�kodzie�QR)

JAK�ZGŁASZAĆ�NOP:
Obowiązek�zgłoszenia�NOP�ma�lekarz�(lub�felczer),�który�podejrzewa�lub�rozpoznaje�wystąpienie�NOP�
i�taki�przypadek�musi�zgłosić�w�ciągu�24�godzin�do�właściwego�Państwowego�Powiatowego�Inspektora�
Sanitarnego�(PPIS).�

Https://stopnop.com.pl/nop-covid

PRZED PRZYJĘCIEM KAŻDEGO PRODUKTU MEDYCZNEGO (M.IN. SZCZEPIONKI) 
PRZECZYTAJ ULOTKĘ PRODUCENTA I ZAPOZNAJ SIĘ Z EWENTUALNYMI 
SKUTKAMI NIEPOŻĄDANYMI.
Https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_pl.pdf
Https://www.azcovid-19.com/european-union/pl/pl/professional.html
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Stowarzyszenie�Niezależni�PL�,�kontakt�:�chojnice@niezaleznipl.org�


