SIGUEM SOLIDARIS i VACUNEM-NOS !!!
Solidaris amb nosaltres mateixos, però sobretot amb la societat de la que formem part.
Vacunar-se és un acte individual, però si ho fem l’impacte que tindrà sobre l’àmbit social i
econòmic serà molt i molt important.
La vacuna contra la Covid-19, igual que les altres vacunes, és un instrument important per a
guanyar salut, però en aquests moments tan complicats la vacuna de la Covid-19 van molt
més enllà de guanyar salut individual i col·lectiva.
Les vacunes, utilitzades des de fa anys, juntament amb altres mesures, han tingut un pes
important en la millora de la qualitat de vida de les persones i en l’augment de la seva
esperança de vida. Les vacunes, prevenint malalties infeccioses, han evitat milions i milions
de morts en arreu del món. Cada any es calcula que entre 2 i 3 milions de vides en tot el
planeta.
Per guanyar la guerra a la Covid-19 cal que hi hagin vacunes, que hi són i hi seran, i sobretot
vacunar-nos. Tampoc hem de deixar de banda les altres mesures protectores: un rentat de
mans ben fet, portar ben col·locada la mascareta facial, mantenir la distància de seguretat i
assegurar-nos de tenir un ventilació adequada dels espais tancats.
També cal que no ens deixem influenciar per notícies desmesurades, que ens porten a posar
impediments psicològics a si ens cal vacunar-nos o no. Actualment hi ha molt i molt més risc
de perdre la vida contagiant-nos amb la Covid-19, que no pas pels efectes secundaris que
pugui tenir la vacuna.
Vacunant-nos som solidaris amb la família, amb els amics, amb els nostres veïns, amb la
societat que ens envolta i amb la societat més llunyana.
Cal que hi hagi una majoria de la població vacunada per tal que els anticossos proporcionats
per la vacuna bloquegi el virus, baixant la seva propagació i que els contagis es redueixin fins
un nombre residual.
Que la infecció no ens hagi tocat de prop no vol dir que no ens pugui tocar demà.
Vacunem-nos per a formar part de la solució !
Entre tots i totes guanyem a la Covid !

