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Профілактичне 
щеплення від 
коронавірусу

український



Профілактичне щеплення 
від коронавірусу — 
безпечне та ефективне!
Коронавірус SARS-CoV-2 є збудником 
захворювання COVID-19. Перебіг COVID-19 
може бути легким. Але, заразившись 
COVID-19, можна також сильно захворіти 
чи навіть померти. Окрім того, у тих, 
хто перехворів на COVID-19, можуть 
упродовж тривалого часу виникати скарги 
(постковідний синдром). Існує вакцина від 
коронавірусу. Вона захищає від важкого 
перебігу хвороби.

Усі вакцини перед використанням 
ретельно тестують. Також за дією вакцин 
спостерігають і в подальшому.
Поява певних скарг після вакцинації є 
нормальною. Можуть з’явитися біль у 
місці уколу, втома чи виснаження. Поява 
гарячки чи ознобу також є нормальною. Ці 
нездужання зникнуть за 2–3 дні.
Важкі побічні дії виникають дуже рідко. 
Важкими побічними діями можуть бути, 
наприклад, сильний головний біль чи біль у 
грудній клітині. У разі виникнення сильних 
побічних дій через декілька днів після 
вакцинації зверніться до лікаря.
Вакцинація жодним чином не впливає на 
репродуктивну функцію.

Кому можна робити 
щеплення?
Робити щеплення від коронавірусу можна 
всім дорослим віком від 18 років. Також 
вакцинуватися можуть вагітні жінки, почи-наючи 
з 13 тижня вагітності, та жінки, які годують 
грудьми. До того ж, профілактичне щеплення 
від коронавірусу рекомен-довано робити дітям і 
підліткам віком від 12 років і дітям віком. від 5 до 
11 років із попередніми захворюваннями. Дітям 
віком від 5 до 11 років, які не мають попередніх 
захворювань, можна зробити щеплення 
після консультації з лікарем. Більш детальну 
інформацію щодо цього подано тут: 
www.obk.de/impfen .

Де можна зробити 
щеплення?
Щеплення можна зробити в клініці, у 
виробничого лікаря, у центрах вакцинації, 
департаментах охорони здоров’я чи в 
спеціальних місцях масового щеплення. 
Ознайомтеся з оголошеннями та сповіщеннями 
в місцевих ЗМІ, а також з інформацією на 
сайті вашого населеного пункту. У деяких 
федеральних землях також можна записатися 
на прийом за телефоном 116117; 
www.obk.de/impfen. Вакцинація є 
безкоштовною.

Профілактичне щеплення 
від коронавірусу важливе
Профілактичне щеплення від коронавірусу 
захищає від важ- кого перебігу хвороби. 
Вакцинувавшись, люди рідко потра- пляють 
із COVID-19 у лікарню. Після вакцинації CO-
VID-19 рідко призводить до смерті. Щеплення 
може захистити від довгострокових наслідків 
(постковідний синдром).
Після профілактичного щеплення від 
коронавірусу ризик заразити інших знижується. 
Зробивши профілактичне щеплення від 
коронавірусу, ви захищаєте ваше оточення.
Це важливо, оскільки не всі люди можуть 
вакцинуватися.
Окрім того, іноді на літніх людей або людей із 
сильним імуно- дефіцитом вакцина діє не дуже 
добре.

Профілактичне щеплення 
від коронавірусу безпечне

Ревакцинація
Захист, отриманий унаслідок вакцинації, з 
часом слабшає. Тому через 3 місяці потрібно 
зробити третє щеплення від коронавірусу. Таке 
щеплення називають ревакцинацією. Після 
ревакцинації організм краще захищений від 
коронавірусу.

Правил поведінки та гігієни 
мають дотримуватися всі 
Профілактичне щеплення від коронавірусу 
є дуже ефек-тивним. При цьому воно 
не забезпечує повного захисту. Тому 
дотримуватися правил поведінки й гігієни 
повинні як вакциновані, так і невакциновані. 
Звузьте контакти.
Таким чином ви менше ризикуватимете 
заразитися чи заразити інших. Перш ніж 
зустрічатися з людьми, зробіть тест на 
коронавірус, навіть якщо у вас відсутні 
симптоми захворювання.
Також дотримуйтеся формули AHA+L+A: A 
— дотримання дистанції, H — дотримання 
гігієни, A — користування маскою, L — 
провітрювання та A — користування додатком 
Corona-Warn. Дотримуючись цих правил, ми 
разом перешкодимо подальшому поширенню 
коронавірусу. 

*Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung


