ВАКЦИНА ПРОТИ COVID-19 КОМПАНІЇ «JOHNSON & JOHNSON»

ДІЗНАЙТЕСЯ ФАКТИ.
Що сталось
Станом на квітень 2021 року більш, ніж у 15 людей, переважно жінок віком 18-48 років,
спостерігалося утворення тромбів через декілька тижнів після вакцинації вакциною «J&J».

Набагато більш ймовірним є
те, що людина може серйозно
захворіти або померти
від COVID-19, ніж зазнати
тромбозу.

Тромби
утворюються
НАДЗВИЧАЙНО РІДКО
Станом на квітень 2021 року
у США було використано
більше, ніж 8 мільйонів доз
вакцини проти COVID-19
компанії «J&J».
Серед жінок віком 18-48
років тромби зафіксовано
приблизно у 7 осіб з 1
мільйона. Серед жінок
віком 49 років і старше, а
також чоловіків будь-якого
віку тромби є ще більш
рідкісними.
Це означає, що ймовірність
для будь-якої людини зазнати
тромбозу після вакцинації є
надзвичайно рідкісною.

Мільйони людей було безпечно вакциновано
вакциною «J&J», зокрема людей різних рас, етнічних і
вікових груп.
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Вакцина «J&J» передбачає всього
одне введення, тому є зручною,
безпечною та ефективною.

Доступні інші варіанти вакцинації. Побічних ефектів
у вигляді тромбів при вакцинації двохдозовими
вакцинами зареєстровано не було.
Якщо у вас залишаються запитання,
проконсультуйтесь з вашим лікарем
щодо іншої вакцини, яка може краще
відповідати вашим потребам.

Для отримання додаткової інформації зайдіть на веб-сайт: cdc.gov/coronavirus

СИМПТОМИ, ЯКІ ПОТРІБНО ВІДСЛІДКОВУВАТИ
3 ТИЖНІ

Незважаючи на те, що утворення тромбів є дуже малоймовірним, протягом 3
тижнів після вакцинації вакциною «J&J» невідкладно зверніться до лікаря, якщо у
вас спостерігаються будь-які з цих симптомів:
•
•
•
•
•
•
•

Сильний або постійний головний біль
Затуманений зір
Задишка
Біль у грудях
Набряки ніг
Постійний біль у животі
Легке утворення синців або незначні крововиливи під шкірою за межами місця
ін’єкції

ВАКЦИНА «J&J» БЕЗПЕЧНА
Американські працівники охорони здоров'я уважно стежать за проблемами зі здоров'ям,
пов'язаними з вакцинами. Вони сприймають будь-яку причину для занепокоєння дуже серйозно.
Працівники охорони здоров'я призупинили використання вакцин «J&J», щоб з'ясувати більше про
тромби.
Призупинення вакцинації з огляду на такі рідкісні побічні ефекти вказує на те, що працівники
охорони здоров'я дуже ретельно стежать за вакцинами.

Працівники охорони здоров'я на даний момент з'ясували:

Ризик тромбозу при
використанні вакцини
«J&J» є надзвичайно
рідкісним

Тромби піддаються
лікуванню

Користь вакцини
значно перевищує
будь-які ризики її
застосування.

Захистіть себе. Захистіть свою спільноту. Вакцинуйтесь.

Для отримання додаткової інформації зайдіть на веб-сайт: cdc.gov/coronavirus

