
Audio PSAs
Ukrainian Translation Guide

PSA 1
English COVID-19 vaccines are FREE for everyone. But make sure and ask if there are any other costs with getting vaccinated. No one can

be denied a free vaccine if they are unable to pay an administration fee. Once vaccines are widely available, anyone can get
vaccinated regardless of immigration status. Protect yourself.  Protect your community.  Get vaccinated.

Translation Вакцини проти COVID-19 БЕЗКОШТОВНІ для всіх. Проте обов’язково з’ясуйте, чи передбачені будь-які інші
витрати, пов’язані з вакцинацією. Жодній людині не можуть відмовити в наданні безкоштовної вакцини, навіть
якщо вона не може сплатити адміністративний збір. Як тільки вакцини стануть широко доступними, кожен зможе
зробити щеплення незалежно від імміграційного статусу. Захистіть себе.  Захистіть свою спільноту.
Вакцинуйтесь.

PSA 2
English The COVID-19 vaccine protects you from getting COVID-19. If you still get COVID after you get vaccinated, the vaccine protects

you from getting seriously ill. Even if you had COVID-19, you should still get vaccinated. Protect yourself. Protect your
community. Get vaccinated.

Translation Вакцина проти COVID-19 захищає вас від захворювання на COVID-19. Якщо ви все-таки захворіли на COVID після
щеплення, вакцина захищає вас від тяжкого перебігу хвороби. Навіть якщо ви вже перехворіли на COVID-19, вам
все одно слід пройти вакцинацію. Захистіть себе. Захистіть свою спільноту. Вакцинуйтесь.

PSA 3
English COVID-19 vaccines are safe and effective. The vaccine CANNOT give you COVID-19. No other vaccine has been tested as much for

its safety in U.S. history. The vaccine has been proven safe for thousands of people, including those of different races, ethnicities
and ages.  No other vaccine has been tested as much for its safety in U.S. history and millions of people have been safely
vaccinated. Protect yourself.  Protect your community. Get vaccinated.

Translation Вакцини проти COVID-19 безпечні та ефективні. Вакцина НЕ МОЖЕ спричинити захворювання COVID-19. Жодну
іншу вакцину в історії США не досліджували настільки ретельно щодо її безпечності. За участю тисяч людей,
включаючи представників різних рас, етнічної приналежності й віку, було доведено, що вакцина є безпечною.
Жодну іншу вакцину в історії США не досліджували настільки ретельно щодо її безпечності, і мільйони людей
були безпечно вакциновані. Захистіть себе.  Захистіть свою спільноту.  Вакцинуйтесь.
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PSA 4
English COVID-19 vaccines are safe and effective. Side effects are normal and mean the vaccine is teaching your body how to fight the

virus. You CANNOT get COVID-19 from the vaccine. Protect yourself. Protect your community. Get vaccinated.
Translation Вакцини проти COVID-19 безпечні та ефективні. Побічні ефекти є нормальним явищем і означають, що вакцина

«навчає» ваш організм боротися з вірусом. Ви НЕ МОЖЕТЕ захворіти на COVID-19 через вакцину. Захистіть себе.
Захистіть свою спільноту. Вакцинуйтесь.

PSA 5
English The COVID-19 vaccine is halal. The COVID-19 vaccine does not contain any animal products. The COVID-19 vaccine does not

change your DNA. The vaccine has been proven safe for thousands of people, including those of different races, ethnicities and
ages. Protect yourself. Protect your community. Get vaccinated.

Translation Вакцина проти COVID-19 є халяльною. Вакцина проти COVID-19 не містить продуктів тваринного походження.
Вакцина проти COVID-19 не змінює вашу ДНК. За участю тисяч людей, включаючи представників різних рас,
етнічної приналежності й віку, було доведено, що вакцина є безпечною. Захистіть себе. Захистіть свою спільноту.
Вакцинуйтесь.

PSA 5
English Stay safe after being vaccinated from COVID-19. Right now, experts don’t know how long the vaccine will protect you. Even after

getting the vaccine, continue to wear a mask, practice social distancing, wash your hands often, and disinfect high-touch areas
frequently.

Translation Зберігайте обережність після вакцинації проти COVID-19. На даний момент експертам невідомо точно, наскільки
довго вакцина вас захищатиме. Навіть після вакцинації продовжуйте носити маску, зберігайте соціальну
дистанцію, часто мийте руки та регулярно дезинфікуйте поверхні, яких часто торкаються.


