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• Вакцина в�д Covid-19 захистить вас в�д перенесення важкого
  захворювання на Covid-19. 

• Вакцина надається у дв� дози з в�др�зком часу 3-4 тижн�.
Щоб под�яла вакцина, повинн� бути отриман� обидв� дози.
Вакцина Covid-19 не м�стить живого в�русу, � не несе ризику
спричинити захворювання у вакцинованої особи.  

ПРО ВАКЦИНУ:  



 • Чи потр�бна мен� вакцина, якщо я вже перен�с захворювання? 
 Так. Ранн� докази св�дчать про те, що �мун�тет в�д перенесеного
 захворювання - Covid-19 може тривати не досить довго, але для
 п�дтвердження цього потр�бн� ще ретельн� досл�дження. Однак, особи,
 що перенесли захворювання, повинн� в�дкласти вакцинац�ю на 90 дн�в
 в�д дня постановки д�агнозу. Щоб конкретн�ше знати, коли саме ви
 можете отримати вакцину, проконсультуйтеся з� своїм л�карем.  
•  Чи може вакцина в�д Covid-19 спричинити складн� поб�чн� ефекти? 
 Т�льки у поодиноких випадках вакцина в�д Covid-19 призводить до
 складних поб�чних ефект�в. Близько 15% людей в�дчували короткочасн�
 симптоми п�сля вакцинац�ї, � 50% - розвинен� систематичн� реакц�ї,
 так� як головна б�ль, озноб, втома або б�льу м’язах, чи п�двищення
 температури протягом 1-2 дн�в. Ц� поб�чн� ефекти означають, що ваша
 �мунна система реагує на вакцину, � п�дтверджують її д�ю!  
•  Чи потр�бно носити маску п�сля вакцинування? 
 Так. Вакцина в�д Covid-19 розроблена � протестована з метою запоб�гти 
 важке захворювання на Covid-19. Дос� не зрозум�ло чи ця вакцина
 перешкоджатиме безсимптомн�й �нфекц�ї � її розповсюдженню, отже,
 можливо ви можете поширювати в�рус без в�дчуття симптом�в п�сля
 того, як ви отримали вакцину.  
• Яку �нформац�ю потр�бно надати вашому провайдеру вакцини?  
 Чи у вас є: 
 ·      Алерг�ї 
 ·      П�двищена температура 
 ·      Якщо у вас ослаблений �мун�тет або приймаєте л�ки, що мають
      вплив на �мунну систему 
 ·      Якщо ви ваг�тн�/плануєте ваг�тн�сть, або  годуєте грудьми  
 ·      Отримали �ншу вакцину Covid-19 

ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ: 



SOURCES:
www.mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/featured-topic/
covid-19-vaccine-myths-debunked

www.health.clevelandclinic.org/
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ЗАГАЛЬНІ ПОВІДОМЛЕННЯ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:
www.fda.gov/consumers/minority-health-and-health-equity/
covid-19-social-media-toolkit

ЧАСОВІ РАМКИ В ШТАТІ ОГАЙО:   

Це посилання м�стить �нформац�ю щодо розповсюдження
вакцини у штат� Огайо.

www.coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/
covid-19-vaccination-program
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