Це симптоми COVID-19
або реакція на щеплення?
Симптоми
COVID-19,

Реакції на
щеплення,

Реакції на
щеплення,

кашель
задишка
нежить
біль у горлі
втрата смаку або
нюху

підвищена
температура
слабкість
біль у м’язах
діарея
нудота
головний біль

біль,
почервоніння
або припухлість
у місці ін’єкції

що НЕ МОЖУТЬ бути
спричинені щепленням:

Якщо у вас є які-небудь із
вищезазначених симптомів і
ви припускаєте, що це може
бути COVID-19,
проконсультуйтеся
з лікарем. Імовірно, вам
запропонують здати тест
на COVID-19.

які СХОЖІ на
симптоми COVID-19:

Реакції на щеплення
зазвичай зникають за
день або два. Якщо ви
почуваєтеся зовсім
погано, вам краще
звернутися до лікаря.

що НЕ МОЖУТЬ бути
спричинені COVID-19:

Якщо будь-яка з цих
реакцій заважає вам
виконувати звичайні дії
(наприклад, зав’язувати
шнурки, набирати
текст тощо),
проконсультуйтеся
з лікарем.

Вакцина від COVID-19 не може спричинити COVID-19.
Вакцина від COVID-19 не може стати причиною позитивного
ПЛР-тесту на COVID-19.
Якщо у вас щойно виявили COVID-19, дотримуйтесь інструкції із самоізоляції,
яка доступна на сайті COVIDvaccineWA.org
У штаті Вашингтон спостерігається значне поширення захворюваності на COVID-19. Оскільки
протягом 2 тижнів після введення останньої дози дія вакцини не є достатньо ефективною,
то в цей період усе ще існує ризик захворіти на COVID-19, навіть якщо вам зробили одне або два
щеплення. Якщо після вакцинації ви почуваєтеся недобре, наведені в таблиці нижче дані
допоможуть вам зрозуміти, чи наявні симптоми свідчать про реакцію організму на вакцину
або про захворювання на COVID-19.
Загальні вказівки для людей, яким введено вакцину. Якщо протягом 72 годин після вакцинації
у вас спостерігається лихоманка (температура тіла вище за 100,5 градуса за шкалою Фаренгейта
або 38 °C), залишайтеся вдома. Якщо лихоманка зникла протягом 48 годин і немає інших ознак
або симптомів COVID-19, ви можете повернутися до роботи. Якщо ж через 48 годин
лихоманка не зникне або з’являться інші симптоми, що можуть свідчити про зараження
COVID-19, залишайтеся вдома та зробіть тест на COVID-19.
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Щоб отримати цей документ в іншому форматі, зателефонуйте
на номер 1-800-525-0127. Якщо ви маєте вади слуху, зателефонуйте
на номер 711 (Washington Relay) або надішліть листа на електронну
адресу civil.rights@doh.wa.gov.

