
Запитання та відповіді щодо вакцинації проти коронавірусу  
 
Навіщо потрібна бустерна доза вакцинації?  
Бустерна доза допомагає "освіжити пам'ять" імунної системи, щоб Ваше тіло знову почало 
виробляти додаткові антитіла.  
 
Мені вже було зроблено 2 щеплення, можна мені зробити ще і бустерну вакцинацію? 
Ви можете зробити бустерну вакцинацію в період в 12 тижні після дня Вашої останньої 
вакцинації або ж за днем захворювання на коронавірус.  
 
Я пройшов вже 2 вакцинації іншою вакциною. Чи можу я зараз вакцинуватися бустерною 
дозою від "Пфайзер" (Pfizer)? 
Так, можете. У цьому випадку все з Вами буде в порядку.  
 
Які у цьому випадку у мене можуть бути побічні ефекти?  
Ймовірність побічних ефектів є невеликою. Зазвичай, вони обмежуються болем у місці 
щеплення, головним болем, втомою та лихоманкою.  
 
Чи потрібно мені щепитися задля працевлаштування в Нідерландах?  
Роботодавці у Нідерландах не можуть зобов'язати Вас до щеплення у випадку Вашого 
працевлаштування.  
 
Мені було зроблено 2 вакцини в Україні. Чи можу я одержати посвідчення про вакцинацію в 
Нідерландах?  
Це можливо, якщо Вас було зареєстровано у Нідерландах і Ви можете надати оригінал 
документа, що підтверджує Вашу вакцинацію. Зателефонуйте за номером 030 800 2899 та 
запишіться на прийом, щоб врегулювати це питання. Більше інформації Ви знайдете на: 
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/covid-certificate/proof-of-vaccination 
 
Як я можу одержати нідерландське посвідчення про вакцинацію? 
Завантажте додаток coronacheck app. Або ж відвідайте: https://vragen.coronatest.nl/ggd-geprikt-
zonder-bsn  
 
Я вагітна. Чи можна мені робити щеплення?  
Так, можна. Вакцинація під час вагітності є безпечною як для матері, так і для дитини. 
Вакцинація є надважливою у цей період, оскільки зараження на коронавірус у вагітних може 
мати серйозніші наслідки. У випадку її відсутності це може стати причиною ускладнень.  
 
Чи може вакцинація викликати безпліддя? 
Ні, вакцинація проти коронавірусу не спричинить безпліддя. Перш ніж з'явитися на ринку 
вакцина пройшла низку серйозних контрольних випробувань. За цей час було зроблено 
мільйони щеплень і не встановлено жодного випадку, в якому було б викликане безпліддя 
внаслідок пройденої вакцинації. 
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