
Вакцина від COVID-19  

Факти
Вакцини є безкоштовними для всіх.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:  CovidVaccineWA.org

$$
Але обов’язково дізнайтеся, чи 
передбачені інші витрати на щеплення.

• Жодна особа не може отримати відмову у 
вакцинації, якщо вона не може сплатити 
адміністративний збір за вакцину.

• Щойно вакцини стануть широко доступними, 
кожен зможе зробити щеплення незалежно від 
імміграційного статусу.

• Кожна особа зможе зробити щеплення, коли 
настане її черга.

Вакцина захищає 
від захворювання  
на COVID-19.
• Якщо ви все одно 

захворієте на COVID-19 
після вакцинації, вакцина 
захищатиме вас від 
серйозних ускладнень.

• Навіть якщо у вас був 
COVID-19, ви все одно 
повинні зробити щеплення.

• Наразі невідомо, протягом 
якого періоду особа 
захищена від повторного 
інфікування COVID-19.

Вакцини від 
COVID-19 є 
безпечними та 
ефективними.

Вакцина НЕ МОЖЕ 
інфікувати вас 
COVID-19.
• Безпечніше зробити 

щеплення, ніж захворіти на 
COVID-19.

• Мільйони людей були 
безпечно щеплені.

• Жодна інша вакцина в історії 
США не проходила таке 
ретельне тестування на 
безпечність.

• Безпечність вакцини була 
доведена після тестування 
серед тисяч осіб, включаючи 
представників різних рас, 
етнічної приналежності та віку.

• Вакцина від COVID-19 не 
змінює вашу ДНК.



Вакцина від COVID-19: факти

CovidVaccineWA.org  

Джерело: Національний ресурсний центр для біженців, іммігрантів та мігрантів 
(National Resources Center for Refugees, Immigrants, and Migrants, NRC-RIM) 

Поява побічних ефектів 
є нормальним явищем.
Поява побічних ефектів НЕ ОЗНАЧАЄ, 
що у вас COVID-19.
•  Поява побічних ефектів означає, що вакцина 

вчить ваш організм боротися з COVID-19.
•  Побічні ефекти можуть включати:

– біль або набряк на руці, в яку було  
зроблено щеплення;

– головний біль, озноб або лихоманка.
•  Якщо ви почуваєтеся погано, можливо, вам доведеться взяти 

кілька днів відгулу з роботи, поки вам не стане краще.
•  Вам потрібно буде залишитись у клініці на 15–30 хвилин після 

вакцинації, щоб перевірити, чи у вас немає алергії.

Бережіть себе після вакцинації.
Наразі експертам не відомо, як довго триває захисна дія вакцини.  
Навіть після щеплення продовжуйте:

Немає доказів того,  
що вакцини викликають 
проблеми з дітородною 
функцією.
Вагітним жінкам 
слід звернутися 
до свого лікаря, 
щоб дізнатися, 
чи потрібно 
вакцинуватися.

Для деяких вакцин передбачено 
два щеплення, тоді як для інших 
знадобиться лише одне.
Обидва типи вакцин є безпечними та ефективними.
У випадку вакцини, що передбачає щеплення двома дозами.
•  Перше щеплення робиться, щоб  

підготувати ваш організм.
•  Друге щеплення робиться через кілька 

тижнів, щоб надати вам повний захист.
•  Важливо, щоб ви зробили обидва 

щеплення для максимального захисту.

Вакцини НЕ 
містять:
• консервантів;

• яєць;

•  продуктів свинячого 
походження;

• желатину;

• латексу;

•  будь-якого живого вірусу 
COVID-19.

носити 
маску

дотримуватися 
соціальної 
дистанції

часто 
мити руки

часто 
дезінфікувати 
контактні 
поверхні


