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Захисти себе! –
захисти інших!
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Де я можу знайти
додаткову
інформацію про
вакцинацію?

Запитання та відповіді

Що таке вакцинація
від коронавірусу?
Вакцинація допомагає скоротити кількість
людей, що можуть заразитися коронавірусом
і потрапити до лікарні. У разі введення вакцини організм розвиває захист від вірусу і може
боротися з коронавірусом у разі інфікування.

Наскільки безпечна
вакцинація?
Безпека вакцинації дуже важлива. Тому
існують суворі правила та тести для схвалення вакцини. Тому всі схвалені вакцини проти
коронавірусу є безпечними.

Чи потрібно мені робити
щеплення?
Вакцинація є добровільною. Нікого не примушують робити щеплення. Кожен має право вирішувати, чи хоче він вакцинуватися.

Чи впливає вакцинація на
репродуктивну функцію?
Проведені тестування не виявили доказів
того, що вакцинація від коронавірусу впливає на жіночу чи чоловічу фертильність.

Кому можна вакцинуватись?
Вакцинуватися може кожен, кому виповнилося 16 років. Діти та підлітки з 12 років
також можуть бути вакциновані за згодою
батьків. Вакцинація від коронавірусу рекомендується дітям від
п’яти до одинадцяти
НЕЩЕПЛЕНИЙ
років з попередніми
захворюваннями. За
бажанням можуть
з 1000
НЕЩЕПЛЕНИХ
бути вакциновані
людей
також всі інші діти.

Чому я маю
робити
щеплення?
Вакцинація захищає від зараження
коронавірусом.
Якщо все ж таки
зараження сталося,
то перебіг хвороби
не такий важкий.
Госпіталізація менш
ймовірна.
Зробивши щеплення, ви захищаєте
себе та інших!

20 хворіють на
Covid-19

ЩЕПЛЕНИЙ

Чи треба платити за вакцинацію?
НІ. Вакцинація безкоштовна для всіх. Для цього
не потрібне навіть медичне страхування.

Де я можу зробити щеплення?
У сімейного лікаря або у педіатра.

з 1000
ЩЕПЛЕНИХ
людей

лише прибл. 2 хворіють
на Covid-19

Що мені потрібно для вакцинації?
Потрібне посвідчення особи з фотографією
(посвідчення особи, паспорт, електронний дозвіл на перебування (eAT), дозвіл на перебування, відстрочення депортації та т. ін.).
Якщо у вас є картка щеплень або картка лікарняної каси, їх також слід узяти з собою.

