
Як вберегти
себе

від COVID-19?

Де вакцинуватись від COVID-19?

Пам’ятайте!
Якщо у вас є декларація із сімейним 
лікарем — внести дані про вашу вакци-
націю в систему буде легше і швидше. 
Втім, вас вакцинують і без декларації: 
просто візьміть із собою на щеплення 
паспорт та ідентифікаційний код. 

Вакцинуватись важливо, навіть як-
що ви перехворіли. Адже можна за-
разитися повторно й отримати сер-
йозні ризики для здоров’я. 

Перед вакцинацією НЕ ПОТРІБНО
робити ПЛР-тест на коронавірус, тест 
на антитіла чи будь-який аналіз крові
— чи то загальний, чи коагулограму, чи 
біохімію. 

Вакцинація зменшує, але не усу-
ває повністю ризик зараження. Після 
щеплення радимо й далі но-
сити захисну маску, дотримува-
тись дистанції у 2 метри з іншими 
людьми, мити руки з милом та уника-
ти скупчень людей. Не слід зу-
стрічатися з друзями чи родичами, 
якщо у них є бодай найменші симпто-
ми застуди. Слід повністю уникати 
близьких контактів із невакциновани-
ми людьми.

У найближчому пункті щеплення чи 
центрі масової вакцинації. 

Перелік і контакти пунктів та центрів
можна дізнатись за безкоштовним 
номером 0 800 60 20 19 або за поси-
ланням bit.ly/vaccination_points. 

Чи можна щепитися вагітним
та жінкам, які годують 
грудьми?

Вагітність — це показання до вакци-
нації від COVID-19, адже невакциновані 
вагітні можуть тяжко захворіти на 
COVID-19 і постраждати внаслідок за-
хворювання. Перевага надається мРНК-
вакцинам.

Жінки, які годують грудьми, можуть 
вакцинуватися будь-якою вакциною, 
наявною в Україні.

Чи можна вакцинувати 
дітей?

Діти віком від 12 років можуть щепи-
тися вакциною Comirnaty від Pfizer-
BioNTech. Для дітей однаково важливі й 
інші щеплення. Тому прослідкуйте, щоб 
ваша дитина також отримала всі ще-
плення за національним календарем 
вакцинації. 

ПОРАДИ ЛІКАРІВ



Чому COVID-19 небезпечний? 

Як могли так швидко 
розробити вакцини?

Як уберегти себе від COVID-19? Чи можна вакцинуватись, 
якщо є супутні хвороби? 

Пацієнти з COVID-19 можуть хворіти 
дуже важко, потребувати кисневої
підтримки, потрапити до реанімації, 
отримати різноманітні ускладнення 
для серцево-судинної, нервової, ендо-
кринної, дихальної системи, стражда-
ти від так званого постковідного син-
дрому та довго відновлюватися. Ті, 
кому не пощастить, можуть не пере-
жити цю хворобу. 

У зоні особливого ризику від COVID-19 
перебувають літні люди та люди з хро-
нічними захворюваннями. 

Завдяки мільярдним інвестиціям та 
масштабному міжнародному співро-
бітництву вчені змогли розробити вак-
цини проти COVID-19 у рекордні строки, 
дотримуючись при цьому суворих стан-
дартів, заснованих на принципах дока-
зової медицини.

Єдиним захистом від важкого пере-
бігу COVID-19, госпіталізації та смерті 
є вакцинація. 

*Звертаємо увагу, що надана вище інформація про смерті 
констатує лише факт, що людина мала позитивний 
результат тесту на виявлення вірусу SARS-CoV-2. Причини 
смерті невідомі, оскільки до повноважень закладів 
громадського здоров’я не входить збір та верифікація 
таких даних

Усі доступні в Україні вакцини —
Comirnaty/Pfizer, Coronavac/Sinovac — 
практично повністю убезпечують від 
потрапляння до лікарні чи смерті.
Навіть якщо вакцинована людина за-
хворіє, вона, найімовірніше, перенесе 
захворювання легко. 

Детальніше про склад і принцип дії вак-
цин на vaccination.covid19.gov.ua

Саме хронічні хвороби роблять людину 
найбільш вразливою до ковіду. Тому 
вам життєво важливо щепитися, якщо 
у вас: 

онкологічне захворювання
бронхіальна астма 
серцево-судинне захворювання 
діабет
хронічні хвороби нирок,
ви на гемодіалізі 
аутоімунне захворювання
сезонна алергія

Які є протипоказання?

Єдиним абсолютним протипоказанням 
до щеплення від COVID-19 конкретною 
вакциною є важка алергічна реакція 
(анафілактичний шок) на компоненти 
вакцини чи на першу дозу вакцини.  

Про тимчасові протипоказання до вак-
цинації від COVID-19 читайте на сайті 
МОЗ bit.ly/C19_protypokazy.

97,6%

Пандемія COVID-19 забрала вже 
майже 6 млн життів у всьому 
світі. Більше ніж 100 тис. людей 
померли внаслідок коронавірус-
ної хвороби та � ускладнень
в Україні. 
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померлих від COVID-19 —
невакциновані*


