
У свого сімейного лікаря
Зателефонуйте своєму сімейному лікарю або запишіться на 

прийом в Інтернеті.

У районних медичних центрах Відвідайте наш веб-сайт: vaccinelocator.doh.wa.gov/

Або зателефонуйте на номер 1-800-525-0127 і натисніть #. 

Доступна послуга перекладу.У місцевій аптеці

У тимчасових або мобільних 

медичних пунктах

Залежно від ситуації. Про таку клініку можна довідатися від 

друга, сусіда або від знайомого в соціальних мережах. 

Поцікавтеся в них, як записатися на прийом.

Pfizer-
BioNTech

6 міс. – 4 р.: 3 дози, 21 дн. після 1-ї, 56 дн. після 2-ї
Від 5 р.: 2 дози з перервою 21 дн.

Moderna Від 6 міс.: 2 дози з перервою 21 дн.

Novavax Від 12 р.: 2 дози з перервою 21 дн.

Johnson
& Johnson

Від 18 р.: 1 доза

Вакцини від COVID-19: 
що потрібно знати

Вакцина надається 
безкоштовно. З вас не повинні 
стягувати плату чи виставляти 
рахунок.

У клініках, де проводиться масова 
вакцинація, вам може 
знадобитися пред’явити 
документ, який засвідчує, що ви 
проживаєте або працюєте в штаті 
Вашингтон.

Вас можуть попросити 
пред’явити котрийсь із цих 
документів, проте ви не 
зобов’язані цього робити:

• посвідчення особи;

• страховий поліс;

• номер соціального 
страхування. 

Деякі вакцини вводяться двома-трьома 
дозами. Вакцина забезпечує максимальний 
захист через два тижні після завершення 
повного курсу щеплення. Декому може 
знадобитися одна чи дві бустерні дози.

Дізнайтеся про це докладніше на сторінці, 
присвяченій бустерним дозам вакцини проти 
COVID-19.

Додаткова інформація

Веб-сайт: COVIDVaccineWA.org або DOH.WA.GOV/Coronavirus

Телефон: наберіть 1-800-525-0127 і натисніть #. Доступна послуга 

перекладу.

Вам не обов’язково бути 
громадянином США, щоб зробити 
щеплення. Вас не запитуватимуть 
про міграційний статус. 

Персональні дані 
використовуватимуться лише у 
сфері громадського здоров’я.

Де я можу зробити 
щеплення?

Як записатися на 
прийом?

Що слід узяти з собою на 
процедуру щеплення?

Скільки коштує 
вакцинація?

Чи потрібно мені буде робити 
щеплення ще раз?

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/vaccine-booster-doses
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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 адресу ел. пошти: civil.rights@doh.wa.gov

Цілком імовірно, що у вас проявляться 
побічні ефекти. Зазвичай вони 
тривають один-два дні. 

Ми рекомендуємо вакцини проти COVID-19 
на основі мРНК (Pfizer-BioNTech або Moderna) 
замість однодозової вакцини Johnson & 
Johnson (J&J).

Однак вакцина J&J доступна, і ви можете її 
отримати. Також можна скористатися такою 
альтернативою мРНК-вакцинам, як Novavax. 
Обговоріть варіанти вакцинації зі своїм 
лікарем.

Завдяки вакцинації ви не ризикуватимете 
підхопити вірус на роботі та зможете знову 
проводити час із друзями й сім’єю.

Щеплення суттєво знижує імовірність важкого 
перебігу хвороби, госпіталізації та смерті від 
COVID-19. 

Вакцина від COVID-19 тренує ваш 
організм виробляти захисні 
механізми проти хвороби, щоб 
уберегти вас від занедужання.

Як діє 
вакцина від COVID-19?

Якими є побічні ефекти?

У випадку вакцин, що розраховані на два 
щеплення, побічні ефекти після введення 
другої дози можуть бути сильнішими, аніж після 
першої.

Якщо у вас з’явилась алергічна реакція, 
телефонуйте на номер 911. Щоб повідомити 
про можливі побічні ефекти, зареєструйтесь у 
програмі V-safe: vsafe.cdc.gov.

Так. Кожну вакцину випробувано на десятках 
тисяч людей. 

Доведено, що вони безпечні для представників 
різних рас, а також для осіб, які мають проблеми зі 
здоров’ям, як-от ожиріння, діабет, серцево-судинні 
захворювання, хвороби печінки та ВІЛ. 

Вакцина безпечна?

Чому мені варто вакцинуватися?
Чи відрізняються вакцини 
за ефективністю?

?

У всьому тілі:

• втома;

• головний біль;

• біль у м’язах;

• озноб;

• підвищена температура;

• нудота.

У руці, у яку було 
зроблено щеплення:

• біль;

• почервоніння;

• набрякання.

Department of Health (Департамент 
охорони здоров’я) регулярно вивчає 
звіти про безпечність вакцини, щоб 
переконатися, що вона не становить 
жодних загроз здоров’ю.


