
Вакцини діють
Вакцини від COVID-19 захищають вас кількома способами. Вони мають високу ефективність у 
запобіганні захворюванню на COVID-19. Якщо ви заразитеся COVID-19, вакцини можуть значно 
знизити ваші шанси серйозно захворіти, а проходження повного циклу вакцинації зменшує ризики 
госпіталізації та смерті від COVID-19. Можливо, вам траплялась інформація, через яку здається, що одні 
вакцини кращі за інші, проте клінічні випробування показали, що всі доступні вакцини дуже 
ефективні в запобіганні COVID-19. Щоб отримати додаткову інформацію про клінічні випробування 
різних вакцин проти COVID-19, відвідайте нашу сторінку Безпека та ефективність вакцин проти COVID-19, 
Департамент охорони здоров’я штату Вашингтон.

Дослідження показали, що кожна з вакцин мала ефективність 85 % у запобіганні розвитку тяжкої 
форми захворювання на COVID-19. Крім того, вакцини перешкоджали появі будь-яких симптомів 
COVID-19 у багатьох людей:

• Moderna, 94 %

• Pfizer-BioNTech, 95 %

• Johnson & Johnson (Janssen), 74 %

• Novavax, 90,4 %

Вакцини безпечні
Вакцини від COVID-19, наявні в Сполучених Штатах, пройшли найретельніший контроль безпеки за 
всю історію США1. Їх розроблено, випробувано та схвалено з використанням такого самого суворого 
процесу контролю, що й для інших ефективних вакцин. Усі вакцини або повністю схвалено, або 
схвалено для використання в надзвичайних ситуаціях Food and Drug Administration (FDA, Управління із 
санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів) США, тобто фахівці FDA не виявили 
жодних серйозних загроз здоров’ю людини. Незалежні експерти також вивчили результати 
досліджень і не виявили жодних причин для побоювань. Ці вакцини пройшли незалежне оцінювання 
медичними експертами в Scientific Safety Review Workgroup (Робоча наукова група з контролю 
безпеки), яка працює згідно з Western States Pact (Пакт західних штатів) (тільки англійською мовою). Див. 
розділ із найпоширенішими запитаннями для отримання додаткової інформації.

У міру того, як населення проходить вакцинацію, перевірки на безпечність і ефективність вакцин 
продовжуються. У Сполучених Штатах існує кілька систем для швидкого пошуку та виявлення загроз 
безпеці в разі їхнього виникнення. Щоб переконатися, що вакцини проти COVID-19 безпечні, Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC, Центри контролю та профілактики захворювань) розширили 
та посилили здатність країни відстежувати безпечність вакцин. Як наслідок, експерти з безпечності 
вакцин можуть відстежувати й виявляти проблеми, які могли залишитися непоміченими під час 
клінічних випробувань вакцини проти COVID-19.

Вакцина також безпечна та ефективна для дітей, вагітних і людей із фоновими захворюваннями. Ми й 
надалі отримуватимемо більше даних про безпечність вакцин і побічні ефекти з урахуванням нових 
випадків вакцинації. Дані свідчать про те, що вакцини від COVID-19 безпечні, а серйозні побічні 
ефекти від них трапляються рідко.

Безпечність вакцин від COVID-
19: що потрібно знати

1 Centers for Disease Control and Prevention, «Safety of COVID-19 Vaccines» («Безпечність вакцин від COVID-19»). Від 25 
березня 2021 року, доступ за посиланням: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-
vaccines.html.

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/safety-and-effectiveness
https://www.governor.wa.gov/news-media/inslee-appoints-representatives-multi-state-covid-vaccine-workgroup
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/frequently-asked-questions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html


Ознаки алергічної реакції
Після введення вакцини можлива поява алергічних реакцій, хоч це й трапляється досить 
рідко. Протягом щонайменше 15 хвилин після щеплення за вами спостерігатимуть у 
медзакладі на випадок появи алергічної реакції. Медперсонал навчений професійно 
реагувати та допомагати пацієнтам у таких ситуаціях.

У разі виникнення алергічної реакції після відвідування клініки телефонуйте за номером 
911. Ознаки алергічної реакції: важке дихання, набряк обличчя чи горла, прискорене 
серцебиття, висипання по всьому тілу, запаморочення або слабкість. 

Допоможіть нам відстежувати появу будь-яких загроз здоров’ю
Зареєструйтесь у програмі V-safe, щоб повідомляти про можливі побічні ефекти: vsafe.cdc.gov. Ваша участь 
допомагає нам підтримувати безпечність вакцин для всіх.

Ви або заклад, відповідальний за вакцинацію, можете повідомити про виникнення побічних ефектів 
на сайті Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS, Система реєстрації поствакцинальних побічних 
проявів). FDA, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) і Washington State Department of Health (DOH, 
Департамент охорони здоров’я штату Вашингтон) використовують систему VAERS для відстеження 
тенденцій або можливих проблем. 

Ви можете надіслати повідомлення в системі за посиланням vaers.hhs.gov. Дізнайтеся більше про те, як 
працюють VAERS та інші системи моніторингу безпеки на вебсайті 
www.doh.wa.gov/immunization/vaccinesafety.

Побічні ефекти — це нормальне явище
Через вакцину неможливо заразитися COVID-19. Утім, як і від будь-якої іншої вакцини, у 
вас можуть з’явитися побічні ефекти, які відрізняються в різних людей. Дехто відчуває 
незначний дискомфорт або не відчуває його взагалі, тоді як в інших можуть бути побічні 
ефекти, що впливають на їхню повсякденну діяльність. Побічні ефекти є ознакою того, 
що вакцина діє. У разі введення вакцин, які призначені для двох щеплень, побічні ефекти 
після введення другої дози можуть бути сильнішими, ніж після першої. Якщо це можливо, 
знайдіть день-два після вакцинації, щоб відпочити й відновити сили. Побічні ефекти 
зазвичай зникають за кілька днів. Навіть якщо у вас не спостерігаються побічні ефекти, 
ваш організм вибудовує захист від вірусу COVID-19. Якщо ви отримали дозу вакцини від 
COVID-19, що призначена для двох щеплень, не забудьте отримати другу дозу. Ви не 
можете вважатися повністю захищеними, доки не мине два тижні після введення другої 
дози.

Поширені побічні ефекти залежно від вікової групи
Діти віком від 6 місяців до 

3 років Діти віком від 4 до 17 років Дорослі віком від 18 років

Поширені побічні ефекти:
Побічні ефекти, які частіше 
з’являються після отримання 
другої дози:

Поширені побічні ефекти:

Біль у нозі або руці в місці 
введення

Біль, набряк і почервоніння в 
місці введення

Біль, набряк і почервоніння в 
місці введення

Збільшені лімфатичні вузли Втома Втома

Дратівливість або плаксивість Головний біль Головний біль

Сонливість Біль у м’язах або суглобах Біль у м’язах

Втрата апетиту Озноб Озноб і/або гарячка

Збільшені лімфатичні вузли Нудота

https://vsafe.cdc.gov/en/
https://vaers.hhs.gov/
http://www.doh.wa.gov/immunization/vaccinesafety


У випробуваннях вакцини брали участь люди різних рас і 
національностей
Учені випробовують кожну вакцину на десятках тисяч людей.

У випробуваннях вакцини Moderna (у США) 2

брали участь:

У випробуваннях вакцини Pfizer-BioNTech (у США)
3 брали участь:

У випробуваннях вакцини Johnson & Johnson
(у всьому світі) 4 брали участь:

У випробуваннях вакцини Novavax (в США) 5

брали участь:

63 % –
білошкірі люди

20 % – латиноамериканці

10 % – темношкірі/афроамериканці

4 % – азійці

3 % – інші

70 % –
білошкірі люди

13 % – латиноамериканці

10 % – темношкірі/афроамериканці

6 % – азійці

1 % – AIAN/NHOPI ✦

62 % – білошкірі 
люди

45 % – латиноамериканці

17 % – темношкірі/афроамериканці

4 % – азійці

9 % – AIAN/NHOPI ✦

9 % – інші

76 % –
білошкірі 
люди

22 % – латиноамериканці

11 % – темношкірі/афроамериканці

4 % – азійці

6 % – AIAN/NHOPI ✦

2 % – інші

2 Food and Drug Administration. «FDA Briefing Document: Moderna COVID-19 Vaccine», Vaccines and Related Biological Products Advisory 
Committee Meeting. Від 17 грудня 2020 року, доступ за посиланням: https://www.fda.gov/media/144434/download.

3 Food and Drug Administration. «FDA Briefing Document: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine», Vaccines and Related Biological Products 
Advisory Committee Meeting. Від 10 грудня 2020 року, доступ за посиланням: https://www.fda.gov/media/144245/download.

4 Food and Drug Administration. «FDA Briefing Document: Janssen Ad26.COV2.S Vaccine for the Prevention of COVID-19», Vaccines and Related 
Biological Products Advisory Committee Meeting. Від 26 лютого 2021 року, доступ за посиланням: 
https://www.fda.gov/media/146217/download.

5 Food and Drug Administration. «FDA Briefing Document: Novavax COVID-19 Vaccine», Vaccines and Related Biological Products Advisory 
Committee Meeting. Від 7 червня 2022 року, доступ за посиланням: https://www.fda.gov/media/158912/download.

* Група AIAN/NHOPI представляє об’єднані дані таких учасників досліджень: американських індіанців, корінних жителів Аляски, 
Гавайських островів та інших островів Тихого океану.

https://www.fda.gov/media/158912/download


Якщо ви стурбовані будь-чим, що 
стосується вакцинації, обговоріть це з 
лікарем або медичним закладом, яким ви 
довіряєте

Алергія
• CDC радять вакцинуватися всім людям, які не 

мають алергії на певний компонент вакцини. 
Вакцини не містять поширених алергенів, як у 
харчових продуктах, тому більшість інших видів 
алергії не викликають занепокоєнь під час 
введення вакцини від COVID-19. 

• Зазвичай вважається, що алергічні реакції на 
вакцини від COVID-19 спричинені жирами, які 
входять до їхнього складу та називаються 
поліетиленгліколями (ПЕГ) і полісорбатами. 

• Ці вакцини, як й інші, містять жири, солі та цукри, 
що підвищують ефективність їхнього впливу на 
організм. Усі складники безпечні та обов’язкові для 
ефективності вакцин. 

• Вакцини не містять яєць, латексу та консервантів. 
Вакцини не вирощують у яйцях. 

Етичність

Усі необхідні дієві компоненти вакцин від COVID-19 є 
безпечними. Доза вакцини від Johnson & Johnson 
виробляється методом вирощування в культурі 
лабораторних копій клітин, отриманих понад 35 
років тому від ембріонів під час добровільних 
абортів. Більшість інших вакцин, зокрема вакцини 
від вітряної віспи, червониці та гепатиту A, 
створюються так само. Жодна з вакцин не містить 
людських клітин (зокрема, клітин плоду), вірусу 
COVID-19, латексу, консервантів або будь-яких 
побічних продуктів тваринного походження, 
включно з желатином чи продуктами зі свинини. 
Вакцини не вирощуються в яйцях і не містять 
яєчних продуктів. 

У випадку з вакцинами Pfizer і Moderna приблизно 
30 % учасників випробувань вакцини в США були 
темношкірими, представниками корінного 

населення або іншими небілошкірими людьми, а 
майже половину становили люди похилого віку. У 
випадку з вакциною Johnson & Johnson щонайменше 
38 % усіх учасників випробувань заявили про свою 
належність до темношкірих, корінних жителів або 
інших небілошкірих людей, а майже половину 
становили люди похилого віку.

Медичні показання
• Дослідження свідчать, що вакцини від COVID-19 є 

так само безпечними й ефективними для людей із 
різними захворюваннями. Від 20 % до 45 % 
учасників кожного з випробувань вакцин мали 
певні захворювання, як-от ожиріння, діабет, 
серцево-судинні захворювання, хвороби печінки 
та ВІЛ.  

• Хоча наявні вакцини в 90 % випадків ефективні 
проти більшості штамів вірусу, дослідження 
свідчать, що в осіб з імунодефіцитом середнього та 
тяжкого ступеня не завжди розвивається 
достатньо сильний імунітет. Третя додаткова доза 
перед бустерною рекомендується для тих, у кого 
не розвинувся належний імунітет проти вірусу 
після отримання вакцини, що вводиться у два 
етапи.

• Акушери-гінекологи радять вакцинуватися від 
COVID-19 вагітним і тим, хто планує вагітність, а 
також у період лактації. Дані свідчать про те, що 
вакцини від COVID-19 безпечні для вагітних. Деякі 
дослідження показують, що вакцинована людина 
може навіть передавати антитіла до COVID-19 
своїй дитині під час вагітності, а також у період 
лактації. Вагітні ризикують тяжко перехворіти на 
COVID-19, не виключаючи летального наслідку. 
Вакцини є найкращим захистом.

DOH 348–799 October 2022 Ukrainian
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.
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