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Ahogy Instagram-oldalán írja, augusztusban külföldre utazott Andy barátjának a születésnapi
partijára. Az ott tartózkodók közül többen elkapták a vírust, valószínűleg ő is ekkor szedte össze.
Első tesztje negatív lett, ám miután erősödtek tünetei, kért még egy vizsgálatot, ami már pozitív
eredménnyel zárult.
Augusztus eleje óta azért tűntem el, ill. otthonról posztoltam/ vagy csak régi képeket, mert
sajnos én is elkaptam a koronavírust. 2 hétig hatósági karanténban voltam és előtte
önkéntes karanténban, rögtön miután megtudtam, hogy Andy barátjának a születésnapi
partyján többen elkapták a vírust, valószínűleg én is ott kaphattam el, külföldön. Rossz
közérzettel kezdődött, fájtak az ízületeim, fejfájás, hasmenés, hőemelkedés, orrfolyás, száraz
köhögés és fájt a torkom. Elmentem tesztre az negatív lett, de mivel a tüneteim
rosszabbodtak visszamentem 2 nap múlva és akkor már pozitív lett az eredmény. 2 hétig
hőemelkedésem volt-magas lázam szerencsére nem-pedig az immunrendszerem borzasztóan
gyenge. A tünetek megjelenése után a 2.3.4. nap volt a legdurvább. Annyira fájt a tüdőm,
szivem, mellkasom, hátam, egyszerűen nem kaptam levegőt. Annyira szorított a mellkasom,
hogy egyik este majdnem kihívtam a mentőket, mert fehéret láttam és nem voltam teljesen
a tudatomnál. Az ízeket, szagokat 10 napig nem éreztem, fura volt, h nem jut el az agyamig,
mintha papírzsepit ennék kb. Borzasztó agresszív vírusról van szó. Egyből a tüdő és
szívszöveteket támadja meg és konkrétan 35 fokban is terjed, pedig nem hittem ebben az
egészben. Mivel imádom az állatokat, imádkoztam, hogy nehogy a cicáim és a kutyusaim is
elkapják, de szerencsére megúszták. Most már jól vagyok, de még a lépcsőn felmenni nem
nagyon bírok és annyira kifulladok, hogy le kell ülni 10 percre. Nincs energiám, fáradtnak
érzem magam. Vérplazmával mindenképp szeretnék segíteni-ha alkalmas vagyok ráazoknak, akik nem voltak olyan szerencsések, mint én. A korral egyre durvább a vírus. Andy
barátja is kórházba került, de már jól van. A fiatalok könnyebben átvészelik, de az
idősebbekre nagyon kell vigyáznunk! Aztán, hogy milyen hosszútávú szövődményei lesznek,
azt senki nem tudhatja, de elég hosszú idő a teljes gyógyulás... ezúton is szeretném
megköszönni Merkely professzornak, Fülöp doktornak, és a 2. Kerületi tisztiorvosnak, hogy
telefonon keresztül segítettek. ???? Vigyázzatok Magatokra és egymásra❤️
null

„A tünetek megjelenése után a 2.3.4. nap volt a legdurvább. Annyira fájt a tüdőm, szívem,
mellkasom, hátam, egyszerűen nem kaptam levegőt. Annyira szorított a mellkasom, hogy egyik este
majdnem kihívtam a mentőket, mert fehéret láttam és nem voltam teljesen a tudatomnál. Az ízeket,
szagokat 10 napig nem éreztem, fura volt, h nem jut el az agyamig, mintha papírzsepit ennék kb” –
írja.
Elhatározta, hogy vérplazmával szeretné segíteni azokat, akik nem úszták meg olyan szerencsésen a
vírust, mint ő.
Lelkes követői kifogásolják, hogy egész augusztusban tolta a bulizós posztokat, edzős videókat,
sokan már összeesküvést is sejtenek a háttérben, mi szerint VALAKIK fizetnek a sztároknak, hogy azt
mondják, koronások. Tímea azonban beleállt a dologba, és sztoriban osztotta meg covidos leleteit.
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