
Якщо ви 
отримали…

Кому 
потрібна 
бустерна 

доза Потрібна марка вакцини для бустерної дози Строк отримання бустерної дози

Moderna

Особи віком від 
6 місяців

Дітям віком від 6 місяців до 4 років слід отримати  
дозу оновленої бівалентної вакцини того самого виробника, що й під час основного курсу вакцинації.

Принаймні через 2 місяці після отримання 
останньої дози вакцини (основний курс 

вакцинації або бустерна доза моновалентної 
вакцини).

Особам віком від 5 років слід отримати бустерну дозу оновленої бівалентної вакцини Pfizer або 
Moderna.

Для осіб віком від 18 років, які не отримали попередньої бустерної дози, також доступні бустерні дози 
вакцини Novavax, якщо вони не можуть або не бажають отримати оновлену бустерну дозу вакцини на 

основі мРНК.

Принаймні через 6 місяців після проходження 
основного курсу вакцинації.

Pfizer

Особи віком від 
5 років

Дітям віком 5 років, які отримали щеплення вакциною Pfizer, слід отримати лише бустерну дозу 
оновленої бівалентної вакцини Pfizer.

Принаймні через 2 місяці після отримання 
останньої дози вакцини (основний курс 

вакцинації або бустерна доза моновалентної 
вакцини).

Особам віком від 6 років слід отримати бустерну дозу оновленої бівалентної вакцини Pfizer або 
Moderna незалежно від того, щеплення якою вакциною їм робили під час основного курсу.

Для осіб віком від 18 років, які не отримали попередньої бустерної дози, також доступні бустерні дози 
вакцини Novavax, якщо вони не можуть або не бажають отримати оновлену бустерну дозу вакцини на 

основі мРНК.

Принаймні через 6 місяців після проходження 
основного курсу вакцинації.

Johnson & 
Johnson

Особи віком від 
18 років

Особам віком від 18 років варто отримати оновлену бівалентну бустерну дозу вакцини Pfizer або 
Moderna.

Принаймні через 2 місяці після отримання 
останньої дози вакцини (основний курс 

вакцинації або бустерна доза моновалентної 
вакцини).

Для осіб віком від 18 років, які не отримали попередньої бустерної дози, також доступні бустерні дози 
вакцини Novavax, якщо вони не можуть або не бажають отримати оновлену бустерну дозу вакцини на 

основі мРНК.

Принаймні через 6 місяців після проходження 
основного курсу вакцинації.

Novavax
Особи віком від 

12 років

Особам віком від 12 років варто отримати оновлену бівалентну бустерну дозу вакцини Pfizer або 
Moderna.

Принаймні через 2 місяці після проходження 
основного курсу вакцинації.

Для осіб віком від 18 років, які не отримали попередньої бустерної дози, також доступні бустерні дози 
вакцини Novavax, якщо вони не можуть або не бажають отримати оновлену бустерну дозу вакцини на 

основі мРНК.

Принаймні через 6 місяців після проходження 
основного курсу вакцинації.

Якщо ви страждаєте на імунну недостатність середнього або важкого ступеня, рекомендації відрізнятимуться.

Довідковий посібник із бустерних доз вакцин від COVID-19 для 
людей будь-якого віку

Ви або ваша дитина пройшли основний курс вакцинації від COVID-19, щоб захистити себе та інших 
від тяжкого перебігу хвороби, госпіталізації та навіть смерті від COVID-19. Дослідження показали, що, 
хоча вакцини залишаються ефективним засобом боротьби з COVID-19, дієвість їхнього захисту може 
згодом послаблюватися.
Натомість бустерні дози залишаються найефективнішим способом подовжити такий захист. 
Ознайомтеся з наведеною нижче таблицею, щоб дізнатися, чи відповідаєте ви або ваша дитина 
необхідним критеріям для отримання бустерної дози вакцини від COVID-19*.

* �Людям,�які�нещодавно�перенесли�зараження�SARS-CoV-2,�можливо,�варто�відкласти отримання основної або бустерної дози вакцини від COVID-19 на 3 місяці з моменту появи 
симптомів або отримання позитивного результату тесту (якщо зараження пройшло без симптомів).�Дослідження свідчать,�що�збільшення�перерви�між�зараженням�і�вакцинацією�
може�сприяти�покращенню�імунної�відповіді�організму�на�вакцинацію.�Крім�того,�протягом�кількох�тижнів�або�місяців�після�зараження�спостерігається�низький�ризик�повторного�
інфікування.�Приймаючи�рішення�щодо�того,�чи�варто�відкладати�отримання�бустерної�дози�після�зараження,�потрібно�брати�до�уваги�окремі�фактори,�як-от�ризик�тяжкого перебігу 
захворювання COVID-19,�рівень розповсюдження COVID-19 у спільноті�або�характеристики�панівного�штаму�SARSCoV-2.

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2785919
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/community-levels.html


Залишилися запитання?  
Відвідайте вебсторінку doh.wa.gov/covidbooster

Що таке оновлена або бівалентна бустерна доза?
Оновлена або бівалентна бустерна доза проти COVID-19 — це вакцинний 
препарат, який одночасно посилює імунітет проти оригінального штаму 
коронавірусу та захищає від новішого омікрон-варіанту, на який припадає 
більшість випадків поточного захворювання. Бустерні дози оновленої 
вакцини спрямовані на забезпечення оптимального захисту від вірусу та 
вирішення проблеми зниження ефективності вакцини з плином часу. 

Чому важливо отримати бустерні дози?
Бустерні дози допоможуть забезпечити тривалий захист від тяжкого 
перебігу захворювання. Кожна особа віком від 6 місяців має отримати 
бустерну дозу, щоб мати максимальний захист. Представники певних 
категорій населення, як-от особи з імунною недостатністю середнього 
або тяжкого ступеня, можуть потребувати додаткових доз вакцини для 
покращення імунітету. Це особливо важливо з огляду на зростання 
кількості заразних штамів і випадків захворювання на COVID-19 у США.

Якщо бустерні дози потрібні, чи це означає, що вакцини не діють?
Ні. Вакцини проти COVID-19, які зараз застосовують у США, є дуже дієвими 
для запобігання захворюванню в тяжкій формі, госпіталізації та смерті, 
навіть проти різних штамів. Однак експерти з охорони громадського 
здоров’я відзначають послаблення захисту проти легкої та середньої форм 
хвороби COVID-19, особливо серед населення з груп підвищеного ризику. 
Оновлені або бівалентні бустерні дози створено, щоб допомогти посилити 
імунітет і забезпечити кращий захист від деяких новіших варіантів.

Що потрібно взяти із собою на процедуру щеплення бустерною 
дозою?

Готуючись до процедури щеплення бустерною дозою, візьміть із собою 
картку вакцинації (вашу або вашої дитини), щоб лікар міг спершу 
підтвердити, що ви пройшли основний курс вакцинації. Якщо ви загубили 
картку, лікар може перевірити наявність щеплень у базі даних.

У чому різниця між додатковою вакцинацією та бустерною 
дозою?

Додаткова доза призначена для окремих категорій пацієнтів (див. таблицю 
вище), які пройшли основний курс щеплень, але в них не розвинулася 
достатньо сильна імунна відповідь.
Бустерна доза призначена для посилення та відновлення імунітету, після 
того як ефект від основного курсу вакцинації згодом ослабнув.

Бустерну дозу вакцини якої марки можна отримати?
Дітям віком від 6 місяців до 4 років слід отримати дозу оновленої 
бівалентної вакцини того самого виробника, що й під час основного курсу 
вакцинації. 
Дітям віком 5 років, яких було щеплено вакциною Pfizer під час основного 
курсу вакцинації, варто отримати лише бустерну дозу оновленої 
бівалентної вакцини Pfizer. 
Дітям віком 5 років, які отримали щеплення вакциною Moderna, слід 
отримати бустерну дозу оновленої бівалентної вакцини Moderna або Pfizer. 
Особам віком від 6 років слід отримати бустерну дозу оновленої вакцини 
Pfizer або Moderna незалежно від того, щеплення якою вакциною їм 
робили під час основного курсу або бустерну дозу якої вакцини вони 
отримали раніше. 
Бустерні дози вакцини Novavax доступні для осіб віком від 18 років, які 
пройшли основний курс вакцинації, але не отримали бустерну дозу 
вакцини проти COVID-19 (або ж не можуть чи не бажають отримати 
оновлену бустерну дозу вакцини на основі мРНК).

Коли людина вважається максимально захищеною?
Ви маєте всі необхідні щеплення для максимального захисту від COVID-19, 
якщо завершили основний курс вакцинації та отримали останню бустерну 
дозу згідно з рекомендаціями Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC, Центри контролю та профілактики захворювань). 

Чи можна отримати бустерну дозу разом з іншими 
вакцинами, як-от від грипу?

Так. Ви або ваша дитина можете вакцинуватися проти COVID-19 під час 
щеплення іншими вакцинами. Вам не потрібно узгоджувати графік 
обов’язкових для школи щеплень або інших рекомендованих щеплень 
окремо від вакцинації проти COVID-19. Запис на вакцинацію від COVID-19 – 
це ще одна можливість зробити собі або своїй дитині всі рекомендовані 
щеплення.

Найпоширеніші запитання про бустерні дози вакцин від COVID-19
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Щоб отримати цей документ в іншому форматі, зателефонуйте за номером 1-800-525-0127. Клієнтів із глухотою або з 
ослабленим слухом просимо телефонувати за номером 711 (Washington Relay) або писати на адресу електронної пошти civil.
rights@doh.wa.gov.

http://doh.wa.gov/covidbooster
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/vaccination-verification
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/vaccination-verification
https://doh.wa.gov/community-and-environment/schools/immunization
mailto:civil.rights%40doh.wa.gov?subject=
mailto:civil.rights%40doh.wa.gov?subject=

