
 
 
 

 

 � Uwaga! W przeciwieństwie do podstawowych wariantów gry tym razem osoba zakażona nie zakaża wszystkich
     znajdujących w tym samym budynku. W wariancie gry „SZCZEPIENIE” zakażają się bezpośredni sąsiedzi (po lewej,
     prawej, powyżej i poniżej, a nie po przekątnej). Wszyscy pozostali zdrowi mieszkańcy nie zostają zainfekowani!

             
                    
                      

 

� Wskazówka: wypróbuj wskaźnik szczepień między
      50 a 90%, czyli wymień odpowiednią liczbę żetonów
      na niebieskie. 

 � Odporność zbiorowa 
Nie wszyscy ludzie chcą się zaszczepić (lub mogą).  

 Jeśli  jednak  odpowiednia  liczba  osób  zyska  
odporność dzięki szczepionce to skutecznie blokują 
rozprzestrzenianie wirusa, nie pozwalając mu się 
przenosić na niezaszczepionych. Nazywa się to 
odpornością zbiorową i występuje ona, gdy wirus
nie „znajduje” już wystarczającej liczby ludzi,
aby rozprzestrzeniać się w dłuższej perspektywie.

        
       

     
       

      
        
      

in Bleibhausen

Wariant gry "SZCZEPIENIE"

Dzięki tej instrukcji możesz zagrać w nowy wariant gry „SZCZEPIENIE”, 
który jest rozszerzeniem wariantu „SYMULACJA”.

Skład zestawu
• elementy zestawu potrzebne do rozegrania wariantu „SYMULACJA”
• karta danych do wariantu „SZCZEPIENIE”
• wydrukowane i wycięte niebieskie żetony, które będą osobami zaszczepionymi
  (Jeśli masz niebieski papier, wydrukuj na nim żetony - dzięki temu będą miały taki sam kolor z obu stron.
  Postaraj się, by papier był tej samej grubości  co  pozostałych  żetonów.)

Historia Rosenberg - rok później
Do Rosenberg znowu zawitał NOWOwirus, który zagraża jego mieszkańcom. Sytuacja rozwija się 
podobnie – dwie zakażone osoby żywo uczestniczą w życiu miasta. Póki co nie wykazują jeszcze 
symptomów choroby, które tak jak poprzednio pojawiają się trzy dni po zakażeniu. Dopiero wtedy 
mieszkańcy  trafiają do szpitala na izolację, dzięki czemu nie mają już kontaktu ze zdrowymi osobami.
Na szczęście walka z NOWOwirusem już miała miejsce rok wczesniej i istnieje skuteczna szczepionka. 
Jednak nie wszyscy mieszkańcy Rosenberg zostali jeszcze zaszczepieni. Czy poziom wyszczepialności
jest wystarczająco wysoki, aby zapobiec ponownej epidemii wirusa? 

Cel gry
Musisz przewidzieć ile osób wystarczy zaszczepić, żeby wirus nie rozprzestrzeniał się. Pamiętaj, 
że nie wszyscy mieszkańcy Rosenberg mogą być zaszczepieni (maksymalnie może to być 90%).

Przygotowanie
• na górze arkusza danych wpisz założony procent zaszczepionych mieszkańców
  (100 mieszkańców = 100%, czyli 1 osoba = 1%),
• pamiętaj, że nie możesz przekroczyć 90%, a wysoka liczba szczepień to też duży koszt dla miasta
  (oszacuj rozsądnie),
• wymień odpowiednią liczbę białych żetonów na niebieskie
  (przy założeniu np. 66% musisz wymienić 66 żetonów),
• następnie wymień dwa żetony białe na żółte (osoby zakażone),
• fazy rozgrywki są podobne do tych z wariantu „SYMULACJA”: zapełnienie budynków
  i uzupełnianie arkusza danych, różnica to sposób zakażania i fakt, że osoby zaszczepione
  są bezpieczne   (nie  zakażają  i  nie  mogą  być  zakażone).

Koniec Gry
Korzystając z danych sprawdź, czy po 10 dniach zachorowało mniej niż 10 osób? 
Jeśli tak, to powstrzymałeś wirusa! Jeśli nie – zagraj ponownie i zaszczep więcej 
osób. Rozgrywka kończy się wraz z upłynięciem 10 dnia.

Model gry
Pamiętaj, że w grze przedstawiony jest bardzo 
uproszczony model działania szczepienia.
W rzeczywistości jest to temat bardziej złożony.



in Bleibhausen

Arkusz danych „SZCZEPIENIE“

Download Datenblätter: www.ist.ac.at/virusalarm
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Tabela zakażeń

Wykres rozwoju choroby

dzień

nowe infekcje

zainfekowani po 1 dniu

zainfekowani po 2 dniach

dzień

wszystkie zakażenia

suma chorych w szpitalu

zdrowi

dzień
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