ЩЕПЛЕННЯ ВІД COVID-19 ДЛЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ ВІКОМ 5–17 РОКІВ

Щеплення від COVID-19 вакциною Pfizer-BioNTech тепер доступне для всіх дітей віком від 5 років.
Вакцини проти COVID-19 безпечні та надзвичайно ефективні. Усі вакцини проти COVID-19 мають пройти
ретельне тестування та перевірку. FDA дозволило вакцину Pfizer для екстреного використання у віці від 5
років, оскільки не було виявлено серйозних проблем з її безпекою. Незалежні експерти підтвердили, що
вакцина відповідає високим стандартам безпеки та ефективності.
Щеплення від COVID-19 безкоштовні та доступні незалежно від медичного страхування, громадянства чи
імміграційного статусу. Ваш постачальник не може стягнути з вас плату за прийом, якщо ви прийшли лише
для того, щоб зробити щеплення.

ЯК ЗРОБИТИ ЩЕПЛЕННЯ
Знайдіть пункт вакцинації
•

Ознайомтеся з можливостями зробити щеплення в окрузі Кінг (в багатьох місцях попередній запис не потрібен) на
веб-сторінці: kingcounty.gov/vaccine (виберіть мову внизу сторінки)

•

Зателефонуйте до свого лікаря або постачальника медичних послуг, щоб дізнатися, чи є у них можливість зробити
щеплення.

•

Знайдіть аптеки та інші місця за допомогою поштового індексу на веб-сторінці vaccinelocator.doh.wa.gov (виберіть
мову у спадному меню у верхньому правому куті)

•

Потрібна допомога по телефону? Зателефонуйте до інформаційно-довідкової служби щодо COVID-19 округу Кінг у
будь-який день з 8:00 до 19:00 за номером 206-477-3977. Доступний усний переклад — вкажіть потрібну мову під
час з’єднання.

Що взяти з собою на прийом:
•

Документ для підтвердження віку: можна використовувати посвідчення особи, видане штатом, племенем чи
федеральним урядом, свідоцтво про народження, учнівський квиток або шкільні чи медичні документи з ім’ям та
датою народження.

•

Згода на щеплення. Щоб зробити щеплення від COVID-19 вам може знадобитися згода батьків або іншої
уповноваженої дорослої людини. Молоді люди можуть дати згоду самі, якщо вони повнолітні, одружені з дорослою
людиною або пункт вакцинації визначає, що вони є зрілий неповнолітній (веб-сторінка тільки англійською мовою).
Докладніше про вимоги щодо отримання згоди — на веб-сторінці kingcounty.gov/vaccine/youth (виберіть мову у
спадному меню у верхньому правому куті)

• Надягніть одяг з коротким рукавом або вільними рукавами, які легко закатати.
• Візьміть щось, чим ви можете зайнятися, поки чекаєте.
Є ЗАПИТАННЯ? Перегляньте «Часті запитання про щеплення» на наступній сторінці або перейдіть на веб-сторінку
kingcounty.gov/covid/vaccine (виберіть мову у спадному меню у верхньому правому куті).

ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ ПРО ЩЕПЛЕННЯ:
Скільки ін’єкцій мені знадобиться, щоб бути повністю щепленим?
Вам знадобляться дві ін’єкції вакциною Pfizer. Ви отримаєте другу ін’єкцію щонайменше через 21 день
після першої. Перша ін’єкція починає формувати ваш імунітет до COVID-19, а друга — максимально
збільшує та доповнює цей захист. Через 2 тижні після другої ін’єкції ви вважаєтесь повністю щепленим.
Це та сама вакцина, яку отримують дорослі?
Молоді 12–17 років щеплення робиться тією самою вакциною Pfizer, що й дорослим. Діти віком 5–11 років
отримують ін’єкцію Pfizer, призначену для молодшого віку. Люди віком від 18 років також можуть зробити
щеплення вакциною Moderna або Johnson & Johnson, але для молодшого віку ці вакцини ще не дозволені.
Чи будуть у мене побічні ефекти?
Протягом кількох днів після щеплення у вас можуть виникнути такі побічні ефекти, як біль у руці,
підвищена температура, головний біль або відчуття втоми. Це нормальні ознаки того, що імунна система
вашого організму створює захист. Деякі люди взагалі не мають побічних ефектів.
Чи можу я заразитись COVID-19 від вакцини?
Ні. У вакцині немає коронавірусу, і ви не можете заразитися COVID-19 від неї.
Що я можу робити, якщо я повністю щеплений?
Ви можете знову почати робити багато речей, які припинили робити через пандемію! Ви можете
проводити час у приміщенні з іншими повністю щепленими людьми без маски (але не в натовпі або
громадських місцях). Вам не потрібно носити маску на вулиці, за винятком певних місць скупчення людей.
Слідкуйте за найновішою інформацією про те, що ви можете робити після щеплення: LifeAfterVaccine.org
(виберіть мову у верхньому меню)
Чи можу я, не надягаючи маски, спілкуватися з людьми, які не щеплені?
Після повного щеплення ви можете спілкуватися в приміщенні без маски з нещепленими людьми з одного
домогосподарства, якщо вони мають низький ризик зараження COVID-19 (наприклад, ніхто з них не має
хронічних захворювань, які потребують постійної уваги). Якщо є люди з кількох домогосподарств або хтось
знаходиться в групі підвищеного ризику, ви повинні носити маску, триматися на відстані принаймні 6 футів
(1,8 м) один від одного та перебувати в приміщенні з хорошою вентиляцією (наприклад, на вулиці або з
відкритими вікнами). Щеплення добре захищає вас, але експерти все ще дізнаються, чи можуть щеплені
люди передавати вірус нещепленим людям.
Куди я можу звернутися із запитаннями з приводу щеплення для себе чи моєї сім'ї?
Ваш лікар або постачальник медичних послуг — це найкраща людина, яку можна запитати. Ви також
можете отримати відповіді на додаткові запитання на веб-сторінці kingcounty.gov/covid/vaccine (виберіть
мову у спадному меню у верхньому правому куті).

