
Вакцина от коронавірусу 

 

Що таке вакцина проти Корони 

Вакцина проти коронавірусу захищає вас від коронавірусу. 
Вакцина вводитися у вигляді ін’єкції в м’яз плеча. 
Вакцинація знижує ризик захворіти коронавірусом, а також знижує ризик 
важкого перебігу хвороби. 

 

Що відбувається у вашому тілі 

Вакцинація спонукає вашу імунну систему виробляти антитіла проти вірусу. 
В результаті, ваш організм розпізнає вірус після вакцинації. 
Тоді ваш імунітет зможе швидко вбити вірус. Ви не захворієте або ж захворієте 
на легку форму коронавірусу. 



 

Це безпечно 

Вакцини були виготовлені швидше, ніж зазвичай. 
Це тому, що багато людей по всьому світу працювали разом над вакциною. 
Нічого не було пропущено. Це не можливо, тому що правила виготовлення 
вакцини дуже суворі. 

Коли вакцини були готові, їх випробували на багатьох людях. 
Потім вони були затверджені організаціями EMA і CBG. 

Вакцина Pfizer/BioNTech також була протестована у дітей віком від 5 років. 
І була схвалена для них. 
Діти у віці від 5 до 12 років отримують дитячу дозу. 

Зараз ці вакцини вже використовують, і все ще проводиться контроль безпеки. 

 

Побічні ефекти 

Як і після інших вакцин, у вас можуть з’явитися  певні симптоми після 
вакцинації. Це називається побічними ефектами. 



Наприклад, ви можете відчути: 

• Біль у місці уколу 
• Головний біль 
• Втому 
• Біль у м’язах 
• Лихоманку 

Це легкі побічні ефекти. Вони часто виникають і зникають за кілька днів. 

Серйозні побічні ефекти зустрічаються рідко. Але зателефонуйте до лікаря, 
якщо у вас є багато скарг через кілька тижнів після вакцинації. 

 

Кому призначена вакцинація 

У Нідерландах кожен старше 5 років може отримати вакцину. 
Записатися на прийом можна онлайн на сторінці www.coronatest.nl 
Також записатися можна за номером телефону: 0800-7070 

Існує кілька вакцин. 
Ви не можете обрати яку вакцину ви отримаєте. 
Всі вакцини, що використовуються, були протестовані та схвалені. 

Вагітність 

Вагітні жінки мають більше шансів захворіти на коронавірус. 
Тому порада: Зробіть вакцину, якщо ви вагітні або плануєте завагітніти. 
Це рекомендація голландських гінекологів, акушерок і педіатрів. 

Безпечність 
Лікарі та вчені зробили дослідження вакцинації під час вагітності. 
Дослідження показало: 

• Вакцина безпечна для вагітної жінки 
• Вакцина безпечна в період планування вагітності 

http://www.coronatest.nl/


• Вакцина безпечна і для дитини 
• Вакцина суттєво зменшує ризик важкого перебігу короновірусної інфекції 
• Вакцина безпечна, якщо ви годуєте грудьми 

Ви сумніваєтеся в вакцинації? Поговоріть про це з акушеркою або гінекологом. 

Бустерна вакцинація – додатковий укол 

Бустерна доза надає Вам довший захист. Вона ще більше зменшує шанс важко 
захворіти. 

Бустерну дозу можна отримати: 

• через 3 місяці після вашої останньої вакцинації 
або 

• через 3 місяці після одужання від корони 

 

Коли щеплення не проводиться 

Зателефонуйте вашому сімейному лікарю якщо ви: 

• раніше мали алергічну реакцію після щеплення 

• після першого щеплення була важка алергічна реакція 

Краще відкласти вакцинацію і записатися на новий прийом, якщо ви: 

• дуже захворіли в день вакцинації 
• маєте лихоманку 38 градусів або вище 
• хворі на коронавірус 
• маєте скарги, які часто трапляються при коронавірусі 
• якщо ви контактували з кимось хворим на коронавірус 



 

Після вакцинації 

Якщо після щеплення у вас з’явилися симптоми коронавірусу, пройдіть 
тестування. 

Після вакцинації, у вас менше шансів передати вірус іншим людям. 
Але навіть після вакцинації ви можете бути заразним. 

Після вакцинації все ще дотримуйтеся загальних порад, наприклад, мийте руки 
та відкривайте вікна. 

Питання 

Ви сумніваєтеся в вакцинації і хочете про це поговорити? 
Тоді можна подзвонити 088-7555777, також можна відвідати 
сайт:www.twijfeltelefoon.nl 

Якщо у вас є інші питання щодо вірусу Corona, будь ласка, зателефонуйте за 
номером 0800-1351 

Ця зрозуміла інформація базується на порадах Rijksoverheid.nl року та 
інформації CBG. Інформація була перевірена мовними послами з фонду ABC. 

Ми оновимо цю сторінку, як тільки з’явиться нова інформація. Підпишіться до 
списку контактів і ми збережемо інформацію про оновлення. 

 

http://www.twijfeltelefoon.nl/

