
 
Ваксини срещу COVID-19 

ЕС е поел отговорността да 
гарантира, че обществеността 
в ЕС/ЕИП има достъп до 
безопасни и ефективни 
ваксини за COVID-19. На 21 
декември 2020 г., след 
приключване на оценката от 
Европейската агенция по 
лекарствата (EMA) и след 
консултация с държавите - 

членки на ЕС, Европейската комисия одобри първата ваксина срещу 
COVID-19. Ваксините срещу COVID-19 предотвратяват COVID-19, като 
предизвикват имунна реакция. Ако лицето, на което е поставена ваксина 
срещу COVID-19, впоследствие се зарази от вируса, имунната му система 
го разпознава. Тъй като вече е готова да атакува вируса, имунната система 
е способна да осигури защита срещу болестта COVID-19. Ваксините срещу 
COVID-19 се разработват съгласно същите правни изисквания за качество, 
безопасност и ефикасност, както всички останали ваксини. Както при 
всички ваксини, действието на ваксините срещу COVID-19 се изследва 
първо лабораторно, включително върху животни, а след това върху хора 
доброволци. Различното в случая с ваксините срещу COVID-19 е, че 
тяхното разработване и потенциално одобрение се осъществяват при много 
по-ускорени темпове като реакция на извънредната ситуация с 
общественото здраве, причинена от вируса. първо лабораторно, 
включително върху животни, а след това върху хора доброволци. Преди да 
бъдат пуснати в употреба, ваксините срещу COVID-19 се оценяват от 
Европейската агенция по лекарствата (EMA) въз основа на същите високи 
стандарти както всички останали ваксини. 

Настоящата информационна брошура е изготвена в изпълнение на Дейност 
„Местни социални дейности за социално включване” по проект „Достоен живот”, 
Договор за БФП №BG05М9ОP001-2.044-0001-C01, финансиран по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Приоритетна ос 2 
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура 
BG05M9OP001-2.044 „МИГ Белово, Септември, Велинград - повишаване качеството 
на живот на хората в неравностойно положение” чрез Водено от общностите местно 
развитие 
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Ваксините се използват в целия свят като изключително ефективно 
средство за предпазване на хората от заразяване с инфекциозни 
заболявания. Те помагат и за да се предотврати разпространението на 
заболявания в обществото. Ваксините действат, като „обучават“ имунната 
система (естествените защитни сили на организма) да се защитава срещу 
дадено заболяване. Насочени са основно срещу заболявания, причинени 
от вируси или бактерии. 

 

 



Нищо не е по-естествено от използването на собствената ни имунна 
система за предпазване от болести 

 

 

 

 

С ваксината се прилага отслабена или убита форма на 
болестотворния микроб или част от него. Това тренира нашата имунна 
система да запомни и да се бори с истинските нашественици. Нашата 
имунна система има огромен капацитет да се справя с хиляди микроби. 
Ако болестта някога ни атакува, нашата имунна система ще бъде 
подготвена да я унищожи.  

      Преди да може да бъде 
използвана, всяка ваксина 
трябва да бъде подложена на 
сериозни изпитвания. 
Ваксините получават 
одобрение за употреба в 
Европейския съюз (ЕС) и 
Европейското икономическо 
пространство (ЕИП) след 
научна оценка на тези 
изпитвания, за да се 

гарантира тяхното качество, безопасност и ефективност. Едва след като 
бъде одобрена, дадена ваксина може да се произвежда, пуска на пазара и 
използва, за да предпазва хората. Ваксините са под непрекъснат контрол, 
за да се гарантира, че те запазват своята безопасност и ефективност. Както 
при другите лекарства, при някои хора могат да се наблюдават нежелани 
реакции след ваксиниране, но те обикновено са леки и краткотрайни. Те 
могат да включват леко повишение на температурата, болка или 
зачервяване на мястото на инжектиране. Сериозните нежелани реакции са 
редки. 

Ваксините защитават и тези, които не са ваксинирани. Когато са 
ваксинирани достатъчен брой хора, болестта не може да се разпространява 
повече. Този “Имунитет на общността” или “Колективен имунитет” 
защитава уязвимите. Ваксинираните хора защитават себе си, като по този 
начин предотвратяват и разпространението на заразните болести в 
обществото. Колективният имунитет е устойчивост на населението 
спрямо разпространението на инфекциозния причинител вследствие на 
имунитета у по-голяма част от хората в обществото.  Предпазвайки себе 
си, вие предпазвате и вашето семейство, и обществото, особено най - 
уязвимите в него (деца, възрастни, хора със слаба имунна система). И така 
всеки едновременно допринася и се ползва от колективната ваксинална 
защита.  

Така ваксините осигуряват непряка защита за лица, уязвими към 
заболявания. Това включва бебета, деца, лица в старческа възраст, лица с 
отслабена имунна система, раково болни пациенти или хора, които не 
могат да бъдат ваксинирани по медицински причини. 

Освен това чрез програмите за имунизация се намалява социалната, 
психологическата и финансовата тежест на заболяването за хората и 
правителствата, като се облекчава натискът върху здравеопазването и 
системите за социални грижи и се дава възможност на хората да водят 
пълноценен живот, включително да учат и работят. 

 

 

 


