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 однієї (або більше)
бустерної дози вакцини від COVID-19.*

Якщо ви щеплені
вакциною…

Pfizer

Якщо ви щеплені
вакциною…

Moderna

Якщо ви щеплені
вакциною…

Johnson & Johnson
Якщо ви щеплені
вакциною…

Novavax

Хто відповідає
критеріям?

Коли варто
отримати
бустерну
дозу вакцини?

Усім людям
віком
від 5 років
варто отримати
бустерну
дозу для
максимального
захисту від
вірусу.

Чи можна отримати
другу бустерну дозу?

Яка
вакцина?

Принаймні
через
5 місяців після
проходження
основного
курсу
вакцинації
вакциною
Pfizer.

Усім людям віком від 50 років
варто отримати 2-гу бустерну
дозу принаймні через
4 місяці після отримання 1-ї.

Дорослі люди віком
від 18 років можуть
отримати бустерну
дозу будь-якої вакцини
від COVID-19 на основі
мРНК.
Дітям віком від 5
до 17 років варто
отримати бустерну дозу
вакцини Pfizer.

Дорослим
людям віком
від 18 років
варто отримати
бустерну
дозу для
максимального
захисту від
вірусу.

Принаймні
через
5 місяців після
проходження
основного
курсу
вакцинації
вакциною
Moderna.

Усім людям віком від 50 років
варто отримати 2-гу бустерну
дозу принаймні через
4 місяці після отримання 1-ї.

Підійде будь-яка
бустерна доза вакцини
від COVID-19 на основі
мРНК.

Дорослим
людям віком
від 18 років
варто отримати
бустерну
дозу для
максимального
захисту від
вірусу.

Принаймні
через
2 місяці після
проходження
основного
курсу
вакцинації
вакциною J&J.

Усім людям віком від 50 років
і тим, хто отримав основне й
бустерне щеплення вакциною
J&J, варто отримати 2-гу
бустерну дозу принаймні
через 4 місяці після
отримання 1-ї.

Бажано отримати першу
бустерну дозу будь-якої
вакцини на основі мРНК
замість вакцини J&J.
Як 2-гу бустерну дозу
варто отримати будь-яку
вакцину від COVID-19 на
основі мРНК.

Якщо в межах основного курсу вакцинації ви зробили щеплення вакциною Novavax, наразі вам
не рекомендовано отримувати бустерну дозу вакцини будь-якої торговельної марки.

Якщо ви страждаєте на імунну недостатність середнього або важкого ступеня, рекомендації відрізнятимуться.
* Людям, які нещодавно перенесли зараження SARS-CoV-2, можливо, варто відкласти отримання першої або другої 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 (тільки англійською мовою), 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. Під час прийняття 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 (англійською мовою), рівень
розповсюдження COVID-19 у спільноті (англійською мовою) або характеристики панівного штаму SARS-CoV-2.

Найпоширеніші запитання про бустерні дози вакцин від COVID-19
Чому важливо отримати бустерні дози?
Бустерні дози допоможуть забезпечити тривалий
захист від тяжкого перебігу захворювання. Введення
бустерної дози раніше рекомендувалося тільки людям
із високим ризиком захворювання на COVID-19 у
тяжкій формі, але з урахуванням поправок повторна
вакцинація також рекомендується всім людям віком
від 5 років, що отримали вакцину Pfizer під час
проходження основного курсу вакцинації, з метою
підвищення захисту від COVID-19. Представники
певних категорій людей, як-от ті, хто страждає на
імунну недостатність 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, це означає,
що вакцини не діють?
Ні. Наявні вакцини проти COVID-19, які ми маємо в
США, є дуже дієвими для запобігання захворюванню
в тяжкій формі, госпіталізації та смерті, навіть проти
різних штамів. Однак експерти з охорони громадського
здоров’я відмічають послаблення захисту проти легкої
та середньої форм хвороби COVID-19, особливо серед
населення з груп підвищеного ризику.

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 пацієнтів, які
страждають на імунну недостатність і пройшли курс
вакцинації вакциною на основі мРНК, що передбачає
введення двох доз (Pfizer або Moderna), але в яких не
розвинулася достатньо сильна імунна відповідь.
Бустерна доза призначена для посилення
та відновлення захисту і/або імунітету, після
того як ефект від основного курсу вакцинації
згодом ослабнув.

Чи має значення, вакцина якої марки
використовується для бустерної дози?
Вакцина для бустерної дози може відрізнятися від
тієї, яку ви отримали під час проходження основного
курсу вакцинації, якщо вам 18 років або більше й ви
зробили 1 щеплення вакциною Johnson & Johnson
або 2 щеплення вакциною на основі мРНК в межах
основного курсу вакцинації. Рішення Centers for
Disease Control and Prevention (CDC, Центри з контролю
та профілактики захворювань) прийнято на основі
результатів ретельного вивчення останніх даних
(про бустерні дози вакцини Moderna, Johnson &
Johnson, однієї та різних марок) після ґрунтовної та
виваженої дискусії щодо щеплень бустерними дозами.
Рекомендована бустерна доза для людей, щеплених
вакциною Novavax, наразі не розроблена. Цю
вакцину не слід змішувати або поєднувати з іншими
вакцинами проти COVID-19. Люди віком 17 років і
молодше як бустерну дозу можуть отримати лише
вакцину Pfizer, якщо вони отримали цю саму вакцину
під час проходження основного курсу вакцинації.

Коли людина вважається повністю
вакцинованою?
Ви або ваша дитина вважаєтеся повністю
вакцинованими через два тижні після отримання
всіх рекомендованих доз основного курсу вакцинації
проти COVID-19.
Ви або ваша дитина вважаєтеся максимально
захищеними від COVID-19 після отримання всіх
щеплень основного курсу вакцинації та всіх
рекомендованих бустерних доз (англійською мовою),
коли стали відповідати необхідним для цього
критеріям.

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 (тільки англійською мовою) 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.

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

