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ЗВЕРНЕМОСЯ ДО ФАКТІВ.

ВАРІАНТИ COVID-19: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ
Віруси постійно
змінюються. Коли вірус
суттєво змінюється, вчені
називають це новим
варіантом. Деякі варіанти
заподіюють меншу шкоду,
тоді як інші є небезпечними.

Учені занепокоєні через більш
заразні варіанти, що швидше
поширюються серед людей, або
такі, що призводять до тяжчого
перебігу захворювання.

Багато людей різного віку
заражаються варіантами COVID-19,
зокрема дорослі, підлітки та діти.

ВАКЦИНИ ЗАХИЩАЮТЬ ВІД
ВАРІАНТІВ COVID-19
Найкращий спосіб захистити себе, свою родину та людей
навколо від різних варіантів вірусу — пройти повний курс
вакцинації проти COVID-19. Вакцини:

БЕЗПЕЧНІ:

було доведено, що вакцина
безпечна для мільйонів людей, зокрема
представників різних рас, різної етнічної
приналежності та віку. Імовірність виникнення у вас
тяжких ускладнень через COVID-19 набагато вища,
ніж через вакцинацію.

ЕФЕКТИВНІ: вакцина захищає вас від

зараження різними варіантами COVID-19. Якщо ж
ви захворієте, то вакцина також запобігає тяжкому
перебігу хвороби й смерті.

Без проходження
повного курсу
вакцинації
імовірність
зараження
COVID-19, розвитку
стану, що загрожує
життю, чи смерті, а
також поширення
інфекції серед інших
людей значно вища.

БЕЗКОШТОВНІ:

вакцина безкоштовно
надається всім, незалежно від імміграційного
статусу, наявності документа, що посвідчує особу, та
медичного страхування.
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МОЖНА ЗУПИНИТИ
НЕБЕЗПЕЧНІ ВАРІАНТИ.
ТРЕБА ЛИШЕ ПРОЙТИ
ВАКЦИНАЦІЮ.

2 ТИЖНІ

Вакцинація всього населення — це один із
способів запобігти розвитку небезпечних
варіантів.
Найкращий спосіб захистити себе, свою
родину та людей навколо від різних штамів
вірусу — пройти повний курс вакцинації проти
COVID-19.

Для отримання
повного захисту, який
забезпечує вакцина,
має пройти два тижні
після останнього
щеплення.

ЗАХИСТІТЬ СЕБЕ ТА ІНШИХ ЛЮДЕЙ ВІД
ВАРІАНТІВ COVID-19

Деякі варіанти COVID-19 значно заразніші та набагато швидше поширюються серед людей.
Захистіть себе та інших людей, зробивши щеплення, та:

Носіть маску.

Дотримуйтеся
соціальної
дистанції.

Остерігайтеся
великих скупчень
людей.

Дезінфікуйте
контактні
поверхні.

Мийте руки
частіше.

Зупинити поширення
небезпечних варіантів можна,
зробивши щеплення.

Допоможіть
зупинити COVID-19.
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