ВАКЦИН А ПРОТИ COVID-19

ЗВЕРНЕМОСЯ ДО ФАКТІВ.
ЗАХИСТІТЬ СВОЮ ДИТИНУ.
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ЗАХИСТІТЬ СУСПІЛЬСТВО.

Діти та підлітки будуть
у максимальній безпеці,
якщо пройдуть повний курс
вакцинації проти COVID-19.
Вакцина захищає всіх, включно з дітьми й
підлітками, від зараження коронавірусною
інфекцією COVID-19. Вакцина також
попереджає тяжкий перебіг хвороби в дітей
та підлітків, якщо вони таки захворіють.
З’являються нові варіанти COVID-19, які
поширюються швидше й можуть спричиняти
тяжчі симптоми. Вакцини захищають від
варіантів.

Вакцинація дітей і підлітків
захищає все суспільство.
Ті, хто пройшов повний курс вакцинації
проти COVID-19, з меншою ймовірністю
здатні поширювати вірус серед інших людей.
Вакцинація дітей, які задовольняють певним
критеріям, забезпечує захист:
• їхніх друзів і членів родини, які ще не
вакциновані;
• людей літнього віку та з особливими
медичними станами, які знаходяться в
групі високого ризику тяжкого перебігу
COVID-19.
Чим більше дітей і дорослих будуть
вакциновані, тим легше буде уникати таких
заходів, як-то закриття шкіл або підприємств.
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БЕЗПЕЧНА ТА ЕФЕКТИВНА
• В історії США ще не було жодної вакцини,
яку би так ретельно досліджували на
предмет безпечності.
• Була доведена безпечність вакцини
для дітей, молоді та дорослих, зокрема
представників різних рас, різної етнічної
приналежності та віку.
• Вакцини проти COVID-19 не впливають
на статеве дозрівання чи майбутню
здатність мати дітей. Вакцини не
позбавлять вашу дитину можливості
коли-небудь мати власних дітей.

БЕЗКОШТОВНА ДЛЯ
КОЖНОГО
• Ви та ваша дитина можете отримати
вакцину безкоштовно незалежно від
імміграційного статусу.
• Ви та ваша дитина не маєте надавати
документ, що посвідчує особу або мати
медичне страхування для безкоштовного
отримання вакцини.

Додаткова інформація: cdc.gov/coronavirus

Чого очікувати
Коли ваша дитина пройде повний курс вакцинації
проти COVID-19, вона буде в більшій безпеці під час
відвідування школи, друзів і рідних та під час занять
спортом. Пройти повний курс вакцинації означає
отримати обидві дози двофазної вакцини, а потім
будь-яку бустерну дозу, критеріям для отримання якої
дитина відповідає.

Під час зустрічі з медичним працівником:
• Перш ніж провести вакцинацію вашій дитині, медсестра або лікар
розкаже вам про вакцину, ознайомиться з попередніми медичними
записами вашої дитини та дозволить вам поставити питання.
• Вашій дитині потрібно буде залишитися в лікарні впродовж 15–
30 хвилин. Так лікарі переконаються, що відсутня алергічна реакція.

Побічні ефекти
в легкій формі є
звичним явищем.
Побічні ефекти НЕ означають, що ваша
дитина хворіє на COVID-19.
Побічні ефекти означають, що вакцина
вчить організм вашої дитини боротися
з COVID-19.
До побічних ефектів у легкій формі
можуть належати такі:
Біль або набряк руки,
в яку вкололи вакцину
Втомлюваність
Головний біль
Біль у м’язах
Озноб
Лихоманка
Нудота

Серйозні ж
побічні ефекти
трапляються рідко.
Вакцини безпечні. Імовірність
виникнення у вашої дитини тяжких
ускладнень через COVID-19 набагато
вища, ніж через вакцинацію.
Лише в малої частини молодих
людей виникали такі побічні ефекти,
як запалення серця (міокардит або
перикардит) чи тромби.
• Серйозні ж побічні ефекти
трапляються дуже рідко
• Серйозні побічні ефекти піддаються
лікуванню. Стан більшості людей, які
зіткнулися з ними, покращився.
• Користь вакцини переважує будьякий ризик, пов’язаний із нею

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ЗВЕРНІТЬСЯ ДО СВОГО ЛІКАРЯ

Щоб отримати більше інформації про вакцини проти COVID-19 та інші вакцини, які необхідні
вашій дитині, зверніться до лікаря або медсестри своєї дитини

Додаткова інформація: cdc.gov/coronavirus

