ВАКЦИН А ПРОТИ COVID-19

КЕРУЙСЯ ФАКТАМИ.
ДЕЛЬТА-ВАРІАНТ: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ
Віруси завжди
змінюються. Суттєві
зміни вірусу науковці
називають новим
варіантом. Деякі
варіанти заподіюють
меншу шкоду, тоді як
інші є небезпечними.

Саме дельта-варіант дуже непокоїть
науковців через свою здатність легше
поширюватися та передаватися від
однієї людини до іншої, а також через
те, що він може викликати тяжче
захворювання.

Багато людей різного віку
заражаються дельта-варіантом,
зокрема дорослі, підлітки та діти.

ВАКЦИНИ ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ДЕЛЬТА-ВАРІАНТА
Найкращий спосіб захистити себе, свою родину та людей
навколо від дельта-варіанта — пройти повний курс
вакцинації. Інформація про вакцини:

ВОНИ БЕЗПЕЧНІ:

Було доведено, що
вакцина безпечна для мільйонів людей, зокрема
представників різних рас, різної етнічної
приналежності та віку. Ймовірність тяжкого перебігу
COVID-19 або інфікування дельта-варіантом є
набагато вищою, ніж серйозного погіршення стану
через вакцинацію.

ЕФЕКТИВНА: Вакцина захищає від зараження
COVID-19 або його дельта-варіантом. Вакцина також
запобігає тяжкому перебігу хвороби та смерті від неї.

Без вакцинації
імовірність
інфікування
дельта-варіантом,
тяжкого перебігу
захворювання
та передавання
збудника іншим
людям є дуже
висока.

ВОНИ БЕЗКОШТОВНІ: Вакцина безкоштовно
надається всім, незалежно від імміграційного
статусу, наявності документа, що посвідчує особу, та
медичного страхування.
Додаткову інформацію можна отримати за посиланням cdc.gov/coronavirus

МОЖНА ЗУПИНИТИ НЕБЕЗПЕЧНІ ВАРІАНТИ.
ТРЕБА ЛИШЕ ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦІЮ.
Небезпечніші варіанти, такі як дельта,
виникають через недостатню кількість
вакцинованих осіб. Такі небезпечні варіанти,
як дельта, з’являтимуться й надалі. Найкращий
спосіб захистити себе, свою родину та людей
навколо — якнайшвидше вакцинуватися.
Допоможіть зупинити COVID-19.

2 ТИЖНІ

Для ефективності
деяких вакцин необхідні
дві дози. Найвищий
рівень захищеності
досягається через два
тижні після отримання
останньої дози.

ЗАХИСТІТЬ ВІД ДЕЛЬТА-ВАРІАНТА СЕБЕ ТА ЛЮДЕЙ НАВКОЛО
Дельта-варіант розповсюджується набагато швидше, ніж інші варіанти COVID-19. Якщо ви ще
не пройшли повний курс вакцинації, захистіть людей навколо:

Носіть маску.

Дотримуйтесь
соціальної
дистанції.

Остерігайтеся
великих скупчень
людей.

Дезінфікуйте
контактні
поверхні.

Мийте руки
частіше.

Багато експертів у галузі охорони здоров’я все ще рекомендують
вакцинованим особам дотримуватися запобіжних заходів, особливо якщо
йдеться про великі скупчення людей або перебування в приміщеннях.

Ви можете зупинити
небезпечні варіанти. Треба
лише пройти вакцинацію.

Допоможіть
зупинити COVID-19.

Додаткову інформацію можна отримати за посиланням cdc.gov/coronavirus

