
Con bo ta bira malo... 

Prik di Pneumococcen 2022
Pneumococcen ta bacterianan. Hendenan di 60 aña y mas por bira malo mas 
lihe y mas grave di pneumococcen Bo sistema di inmunidad ta bira mas malo 
ora bo bira mas grandi. Bo por haña un malesa serio manera pulmonia. E prik 
aki ta haci e chens pa bo bira malo dor di pneumococcen menos.

E prik di pneumokòk ta duna ekstra protekshon 
kontra pulmonia.

Mas informashon:
www.rivm.nl/pneumokokken
www.thuisarts.nl/prik-tegen-
pneumokokken

More information:
Daha fazla bilgi:

 
www.rivm.nl/pneumokokken-vertalingen

...i kua ta e resultadonan

E prik ta protehá Ken ta haña un invitashon

• Serka hopi hende e bakterianan 
ta den nan nanishi i garganta sin 
ku nan mes ta bira malu di esaki.

• Dor di nister i tosa e bakterianan 
ta drenta den aire.

• Bo por inhala nan i bira malu 
di esaki. Prinsipalmente si 
bo sistema inmunológiko 
ta menos bon. 

• Serka hende di 60 aña i mas, anualmente e prik por 
evita: 
- 800 di e 6.000 hòspitalisashonnan i 
- 120 di e 900 kasonan di morto.

• E prik di pneumokòk 
ta protehá kontra e 
pneumokòknan más komun.

• Bo por haña entre otro 
pulmonia dor di pneumokòk.

• Despues di malesa dor di 
pneumokòk bo salú por keda 
menos bon. I bo tin chens 
di muri mas tempran.

• Bo ta haña e invitashon, debi 
cu Bo ta entre 60 y 80 aña.
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