ВАКЦИН А ПРОТИ COVID-19

ЗВЕРНЕМОСЯ ДО ФАКТІВ.
ВАКЦИНИ БЕЗКОШТОВНІ ДЛЯ ВСІХ.
Проте обов’язково з’ясуйте, чи передбачені
будь-які інші витрати, пов’язані з вакцинацією.
• Жодній людині не можуть відмовити в наданні
вакцини, навіть якщо вона не може сплатити
адміністративний збір за вакцинацію.
• Як тільки вакцини стануть широко доступними,
кожен зможе зробити щеплення незалежно від
імміграційного статусу.
• Кожен зможе пройти вакцинацію, коли настане
його черга.

Вакцина захищає вас
від захворювання на
COVID-19.
• Якщо ви все-таки захворіли
на COVID-19 після щеплення,
вакцина захищає вас від
тяжкого перебігу хвороби.
• Навіть якщо ви вже
перехворіли на COVID-19,
вам все одно слід пройти
вакцинацію.
• Поки що невідомо, як довго
конкретна людина буде
захищена від повторного
захворювання на COVID-19.

Вакцини проти
COVID-19 безпечні
та ефективні.
Вакцина НЕ МОЖЕ
спричинити
захворювання
COVID-19.
• Зробити щеплення
безпечніше, ніж
захворіти на COVID-19.
• Мільйони людей були
безпечно вакциновані.
• Жодну іншу вакцину
в історії США не
досліджували настільки
ретельно щодо її
безпечності.
• За участю тисяч
людей, включаючи
представників
різних рас, етнічної
приналежності й віку,
було доведено, що
вакцина є безпечною.
• Вакцина проти COVID-19
не змінює вашу ДНК.
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ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ — ЦЕ НОРМАЛЬНЕ ЯВИЩЕ.
Побічні ефекти НЕ означають, що у вас COVID-19.
• Побічні ефекти означають, що вакцина «навчає» ваш організм боротися з COVID-19.
• Побічні ефекти можуть включати таке:
– Больові відчуття або набряк на вашій руці в ділянці введення вакцини.
– Головний біль, озноб або гарячку.
• Якщо ви погано себе почуваєте, вам може знадобитися взяти декілька вихідних днів, доки
вам не стане краще.
• Вам потрібно буде залишатися на місці протягом 15–30 хвилин після проведення
вакцинації, щоб переконатися, що у вас немає алергії.
Не існує доказів того, що вакцини викликають
порушення репродуктивної функції.
Вагітним жінкам слід проконсультуватися зі своїм
лікарем щодо того, чи варто вакцинуватися.

Вакцини
НЕ
МІСТЯТЬ:
• Консервантів

У випадку деяких вакцин потрібно зробити дві ін’єкції,
тоді як для інших вакцин — лише одну. Обидва типи
вакцин є безпечними й ефективними.
У випадку вакцини, що потребує двох ін’єкцій:
• Перша ін’єкція забезпечує «підготовку» вашого організму.
• Другу ін’єкцію виконують через декілька тижнів для того, щоб
гарантувати ваш
повний захист.
• Важливо, щоб ви отримали обидві ін’єкції для забезпечення
повного захисту.

• Продуктів
переробки яєць
• Продуктів
свинячого
походження
• Желатину
• Латексу
• Живих вірусів,
що викликають
COVID-19

ЗБЕРІГАЙТЕ ОБЕРЕЖНІСТЬ ПІСЛЯ ВАКЦИНАЦІЇ.
На даний момент експертам невідомо точно, наскільки довго вакцина вас захищатиме. Навіть
після вакцинації продовжуйте дотримуватися наступних правил:
Носіть
маску.

Зберігайте
соціальну
дистанцію.

Часто
мийте
руки.

Регулярно
дезинфікуйте
поверхні,
яких часто
торкаються.
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