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ЗАЛИШАЙТЕСЯ В БЕЗПЕЦІ ПІСЛЯ ЩЕПЛЕННЯ.
ЗАХИСТІТЬ СВОЮ СПІЛЬНОТУ.
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ЗВЕРНЕМОСЯ ДО ФАКТІВ  

ЗАЛИШАЙТЕСЯ В БЕЗПЕЦІ ПІСЛЯ ЩЕПЛЕННЯ

Ви не повністю захищені від COVID-19 протягом 
двох тижнів після останнього введення вакцини!

• У разі отримання вакцини з двома введеннями потрібно зачекати 2 тижні 
після другого введення.

• У разі отримання вакцини, що потребує лише одного введення, потрібно 
зачекати 2 тижні після введення.

Експерти не знають, як довго вакцина захищатиме вас від COVID-19 або чи можете ви після 
щеплення передавати COVID-19 іншим людям. Навіть після отримання вакцини продовжуйте:

Часто мити руки. Дезінфікувати 
поверхні, до яких 
часто торкаються 

 

Носити маску. Дотримуватися 
соціальної 
дистанції.

Навіть якщо ви отримали щеплення повністю, негайно пройдіть тест на COVID-19, якщо:

Ви перебували біля когось, хто захворів COVID-19, і почали погано почуватися. Також 
залишайтеся вдома та тримайтеся подалі від інших. 

Ви живете з багатьма людьми і перебували біля когось, хто захворів COVID-19. Пройдіть 
тест, навіть якщо ви не почуваєтеся погано. Також залишайтеся вдома та тримайтеся 
подалі від інших.

Уникати 
скупчення людей.

2 ТИЖНІ



Проте вам слід уникати відвідування 
людей із групи високого ризику  
серйозного захворювання внаслідок 
COVID-19, щоб захистити їх. Якщо вам 

потрібно їх відвідати, ви повинні спробувати 
захистити їх, вдягнувши маску, тримаючись на 
відстані 2 метри (6 футів) і миючи руки.

Люди можуть належати до групи високого 
ризику, якщо вони: 

 мають інші захворювання, наприклад 
злоякісну пухлину, цукровий діабет або 
високий артеріальний тиск;

 мають значну надлишкову вагу;
 курять;
 вагітні;
 віком понад 65 років.

ЧЕРЕЗ ДВА ТИЖНІ ПІСЛЯ 
ОТРИМАННЯ ЩЕПЛЕННЯ 
ПОВНІСТЮ ВИ МОЖЕТЕ:

Бути без маски в приміщенні з 
іншими людьми, які отримали 
щеплення повністю.

Бути без маски в приміщенні з 
іншими людьми, які проживають 
разом в іншому місці та не були 
щеплені.

Бути в безпеці під час 
подорожей
Під час подорожей захищайте себе й інших:

• Вдягаючи маску на ніс і рот у 
громадських місцях.

• Уникаючи скупчень людей і перебуваючи 
на відстані щонайменше 2 метри/6 футів 
від осіб, які не подорожують разом із 
вами.

• Часто миючи руки.

Бути в безпеці під час 
подорожей по Сполученим 
Штатам Америки

• Вам не потрібно проходити тест перед 
своєю подорожжю. 

• Після повернення не потрібно проходити 
тести або триматися подалі від інших, 
за винятком випадків поганого 
самопочуття.

Бути в безпеці під час 
міжнародних подорожей

• Перед поїздкою поцікавтесь у своєї 
авіакомпанії та місцевих працівників 
охорони здоров’я куди ви подорожуєте, 
чи потрібно вам проходити тести або 
триматися подалі від інших.

• Зробіть тест максимум за 3 дні до 
повернення в США.

• Після поїздки:

– Зробіть тест впродовж 3–5 днів.

– У разі поганого самопочуття 
залишайтеся вдома та тримайтеся 
подалі від інших.

– Зверніться до місцевих працівників 
охорони здоров'я, щоб дізнатися, чи 
потрібно ще щось зробити.

МИ ВСЕ ЩЕ 
ВИВЧАЄМО
• Скільки часу вакцини захищають 

людей від ураження COVID-19. 

• Чи після щеплення люди не 
розповсюджують захворювання.

• Наскільки ефективно вакцини 
захищають від нових типів COVID-19.
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