ВАКЦИНАЦІЯ ПРОТИ COVID-19 ДЛЯ 12-17-РІЧНИХ
Вакцина Pfizer-BioNTech проти COVID-19 тепер наявна для усіх віком від 12 років.
Вакцини проти COVID-19 є безпечними та надзвичайно ефективними. Перед
застосуванням усі вакцини проти COVID-19 повинні проходити ретельне тестування та
перевірку. Після тестування з більше ніж 2250 учасниками цієї вікової групи, FDA (Управління з
санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів) схвалило вакцину
Pfizer для екстреного використання у віці від 12 років і не виявило жодних серйозних
застережень щодо безпеки. Незалежні експерти підтвердили, що вакцина відповідає високим
стандартам безпеки та ефективності.
Вакцини проти COVID-19 є безоплатними та доступні для всіх, незалежно від наявності
медичного страхування, громадянства чи імміграційного статусу. Ваш медичний заклад не
може брати з вас плату за відвідування офісу, якщо ви прийшли лише для отримання
вакцини.

ЯК ОТРИМАТИ ВАКЦИНУ
Знайдіть пункт вакцинації
• Ознайомтеся з варіантами вакцинації в King County (багато з них не потребують
попереднього запису) за адресою kingcounty.gov/vaccine/ukrainian.
• Зателефонуйте до офісу вашого лікаря або медичного закладу та дізнайтеся, чи є у них
можливість вакцинуватися.
• Знайдіть аптеки та інші місця за допомогою поштового індексу, використовуючи
vaccinelocator.doh.wa.gov (виберіть мову у меню, яке випадає, у верхньому правому куті).
• Потрібна допомога за телефоном? Зателефонуйте у кол-центр COVID-19 в King County у
будь-який день з 8.00 до 19.00 за номером 206-477-3977. Наявні перекладачі – після з’єднання
вкажіть мову, яка вам потрібна.

Що потрібно взяти з собою для вакцинації:
• Документ, який підтверджує ваш вік: можна скористатися посвідченням, виданим
штатом, племенем чи федеральним органом; свідоцтвом про народження; учнівським
квитком; шкільними або медичними документами, які містять ім’я та дату народження.
• Згоду на вакцинацію. Вам може знадобитися згода батьків або іншої уповноваженої дорослої
людини, щоб отримати вакцину проти COVID-19. Ви можете дати згоду самі, якщо ви
емансиповані, одружені з повнолітньою людиною, або якщо на сайті вакцини зазначається, що
ви є зрілим неповнолітнім (лише англійською мовою). Дізнайтесь більше про вимоги щодо згоди
за адресою kingcounty.gov/youthvaccine/ukrainian.
• Одягніть щось з короткими або вільними рукавами, які можна легко підкотити.
Є ПИТАННЯ? Ознайомтесь з поширеними питаннями на наступній сторінці або відвідайте
сайт kingcounty.gov/covid/vaccine/ukrainian.

ПОШИРЕНІ ПИТАННЯ ЩОДО ВАКЦИНАЦІЇ:
Скільки щеплень мені буде потрібно?
Вам потрібно буде зробити два щеплення вакцини Pfizer. Ви отримаєте другу дозу
щонайменше через 21 день після першої. Перша доза починає формувати ваш імунітет проти
COVID-19, а друга доза максимально підсилює та завершує захист. Ви вважатиметеся повністю
вакцинованим через два тижні після отримання другої дози.
Це та сама вакцина, яку отримують дорослі?
Так, це та сама вакцина Pfizer, яку отримують дорослі. Люди, старші 18 років, можуть також
отримати вакцини Moderna чи Johnson & Johnson, але ці вакцини ще не схвалені для
молодшого віку.
Чи будуть у мене побічні ефекти?
У вас можуть виникнути побічні ефекти, такі як біль у руці, лихоманка, головний біль чи втома
протягом кількох днів після вакцинації. Це нормальні ознаки того, що імунна система вашого
організму вибудовує захист. У деяких людей взагалі не виникають ніякі побічні ефекти.
Чи можу я заразитися COVID-19 від вакцини?
Ні. Вакцина не містить коронавірусу, тому ви не можете захворіти на COVID-19 від неї.
Що я можу робити після повної вакцинації?
Ви можете знову почати робити багато з того, що ви припинили робити через пандемію! Ви
можете перебувати в приміщенні з іншими повністю вакцинованими людьми без маски (крім
натовпу або громадських місць). Вам не потрібно носити маску на вулиці, крім певних місць
скупчення людей. Слідкуйте за останньою інформацією про те, що ви можете робити після
вакцинації за адресою: LifeAfterVaccine.org (лише англійською мовою).
Чи можу я спілкуватися з людьми, які не вакциновані, без маски?
Після повної вакцинації ви можете перебувати в одному приміщенні з не вакцинованими
людьми з однієї сім’ї, якщо вони знаходяться у зоні низького ризику захворіти на COVID-19
(наприклад, ніхто з них не має інших захворювань). Якщо ж є люди з кількох сімей, або хтось,
хто знаходиться у зоні високого ризику, вам потрібно одягати маску, триматися на відстані
близько 2 метрів один від одного та знаходитись у добре провітрюваному місці (наприклад, на
вулиці чи у приміщенні з відкритими вікнами). Вакцина добре захищає вас, але експерти все ще
вивчають, чи можуть вакциновані люди передавати вірус не вакцинованим.
Куди мені та моїй сім’ї звертатись, щоб знайти відповіді на питання щодо вакцини?
Завжди найкраще звернутись до вашого лікаря чи медичного закладу. Також, ви можете
отримати більше відповідей за адресою kingcounty.gov/covid/vaccine/ukrainian.

