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Experienta dificila pentru Andreea Marin! 'Zana
surprizelor' a avut Covid-19
Andreea Marin a dezvaluit ca a fost infectata cu coronavirus, insa spune ca a
avut probabil una dintre cele mai usoare forme de COVID-19 datorita
faptului ca s-a vaccinat, relateaza stiripesurse.
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„Am fost putin bolnavioara in ultima perioada?si am stat acasa. Nu e nici un secret, nu sunt genul
care sa dea sfoara-n tara la orice afectiune pe care o are. Am trecut prin experienta Covidului.
Nu e o experienta placuta, dar probabil am avut una dintre cele mai usoare forme de Covid
pentru ca am fost pazita?de vaccin. Am stat doar cateva zile la pat, am avut simptome de gripa.
Am lucrat intr-un?proiect, am calatorit in strainatate, am filmat si mare parte dintre noi s-au
imbolnavit. Probabil s-a transmis si foarte usor?aceasta varianta a Covid-ului, de la unul la
altul,?si uite asa am trecut prin 14 zile de stat cuminte acasa. Nu e o experienta placuta, asta
este. Cand?am ajuns la spital ulterior ca?sa imi fac analizele, sa ma asigur ca totul este foarte
bine pulmonar, si vorbind acolo cu medicii am inteles?cat?de mare este diferenta si cat de mult
conteaza sa fii vaccinat. E o concluzie deja trasa de medici, nu doar la nivel national,
ci?si?mondial, faptul ca ajung mult mai putini bolnavi, procentul e infim, care au
facut?vaccin,?in?stadii grele ale bolii”, a declarat Andreea Marin la Prima TV.
„Cateva zile am stat la pat pentru ca am avut simptomele unei gripe cu dureri de cap, de corp, de
muschi, temperatura, dureri de gat. in fine, am trecut si prin asta! Am urmat tratamentul, am facut
ceea ce trebuie. M-am tratat asa cum se cuvine, i-am pazit pe cei din jur, izolandu-ma. Anterior

fiica mea a fost bolnava, precum stiti deja. Ce sa zic, asta e perioada pe care o trecem, dar pe de
alta parte e responsabilitatea noastra sa facem ce ne sta in putinta, sa avem grija si de sanatatea
noastra si de a celor din jur. Recomand masca, sa nu ne imbulzim in locuri in care este prea
multa lume… Eu am ales sa fac vaccinul si am vazut clar din aceasta experienta cat de mult a
contat si faptul ca am facut o forma usoara, fata de ceilalti care nu aveau vaccinul facut!
Concluzia mea nu e nevoie sa o imbratiseze nimeni. E pur si simplu concluzia mea!”, a adaugat
Andreea Marin.
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