
 
Міністерство довгострокового догляду (січень 2021 р.) 

Довідкова інформація про вакцину проти COVID-19 

ЯК ДІЮТЬ ВАКЦИНИ? 
Обидві вакцини, Pfizer-BioNTech і Moderna, передають організму людини інструкцію для створення нешкідливого білка, що 
міститься у вірусі, після чого починають вироблятись антитіла, які можуть боротися зі справжнім вірусом, якщо він потрапить 
до організму. Вакцини вводять за допомогою голки в м’яз надпліччя. Для першої й другої дози використовують однакову 
вакцину. Ефективність вакцин після двох доз становить приблизно 94-95%. 

ЧИ МОЖНА МЕНІ ВАКЦИНУВАТИСЯ? 
Вам можна робити щеплення вакциною Pfizer-BioNTech, якщо вам виповнилося 16 років, а вакциною Moderna — якщо вам 
виповнилося 18 років. 

Вам не можна робити щеплення проти COVID-19, якщо: 

• У вас раніше була важка алергічна реакція (наприклад, анафілаксія) на попередню дозу вакцини цього типу. Перелік 
складників можна переглянути тут: монографія вакцини Pfizer-BioNTech / монографія вакцини Moderna проти COVID-19. 

 
Потрібно відкласти щеплення проти COVID-19, якщо: 

• Упродовж останніх 14 днів вам робили інше щеплення (не вакциною проти COVID-19). 

• У вас наявні гострі симптоми хвороби, подібної до COVID-19. У цьому випадку слід зачекати, доки симптоми не зникнуть, 
а температура тіла не буде в нормі щонайменше 24 години поспіль.  
o Якщо ви живете в закладі довгострокового догляду й перебуваєте в ізоляції з підтвердженим діагнозом, але 

симптоми вже зникають, то вам можна робити щеплення. 
o Якщо ви живете в закладі довгострокового догляду й маєте позитивний результат тесту на вірус, але перебіг 

хвороби безсимптомний, то вам можна робити щеплення, якщо з моменту позитивного тесту минуло щонайменше 
72 години. 

 
Вам можна робити щеплення проти COVID-19, але слід дотримуватися заходів безпеки, зокрема 30 хвилин після щеплення 
перебувати під наглядом лікаря, якщо: 

• У вас є проблеми зі згортанням крові, часто виникають гематоми або ви вживаєте лікарський препарат для розрідження 
крові.  

• У вас раніше були серйозні алергічні реакції (наприклад, анафілаксія) на певні харчові продукти, домашніх тварин або 
латекс. 

 
Ознайомтеся з рекомендаціями для особливих груп населення: рекомендації щодо вакцинації особливих груп населення, 

ЯК МЕНІ ПОВОДИТИСЬ ПІСЛЯ ЩЕПЛЕННЯ ПРОТИ COVID-19? 

• Зачекайте щонайменше 15 хвилин, перш ніж залишити медичну установу, і негайно повідомте лікаря, якщо ви погано 
почуваєтеся. 

• Ви можете відчути деякі побічні ефекти, як-от:  
o біль у місці ін'єкції, почервоніння, набряк; 
o слабкість; 
o головний біль; 
o біль у м'язах або суглобах; 

o жар, озноб;  
o набряк мигдалин; 
o діарею;  
o нудоту або блювоту.

Серйозні побічні реакції після щеплення зустрічаються рідко. Однак у разі виникнення хоча б однієї з перелічених нижче 
побічних реакцій протягом трьох днів після щеплення негайно зверніться до лікаря або зателефонуйте за номером 911, якщо 
ви дуже погано почуваєтеся: 

o кропив'янка; 
o набряк обличчя або рота; 
o утруднене дихання; 
o значна блідість і сильна сонливість; 
o підвищення температури тіла (вище 40 °C); 
o судоми або конвульсії; 
o інші серйозні симптоми (як-от поколювання або 

оніміння). 
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