Що мені потрібно знати
про бустерні щеплення?
Щеплення від COVID-19 захищають людей від важких захворювань і смерті
від COVID-19. Але з поширенням варіантів COVID-19 Дельта (Delta) і Омікрон
(Omicron) особи, які мають право, тепер для максимального захисту мають
зробити додаткове бустерне щеплення від COVID-19.

What
is a booster
shot?щеплення?
Що таке
бустерне
Бустер — це додаткове щеплення для зміцнення захисту та збільшення
тривалості його дії. Бустерне щеплення особливо важливо зробити
дорослим віком старше 50 років і особам із захворюваннями. Бустерне
щеплення безкоштовне.

Чи маю я право на бустерне щеплення?
Будь-якій особі 5 років і старше слід зробити бустерне щеплення.

Коли мені слід зробити бустерне щеплення?
Щоб бути повністю захищеною, кожна особа віком 5 років і старше
має отримати бустерну дозу:
• Через п’ять місяців після другої дози Pfizer або Moderna
(ПРИМІТКА: люди з ослабленим імунітетом можуть приймати
більше доз. Отримайте бустерну дозу через 3 місяців після
останньої дози у вашій первинній серії.)
• Через 2 місяці після вашого первинного щеплення, якщо воно
було зроблено вакциною J&J
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Яку бустер-дозу я можу отримати?
Ви можете отримати той самий вид щеплення, або вибрати інше щеплення,
як вашу бустер-дозу. На приклад, як бустер, ви можете отримати Moderna
або Pfizer, після щеплення J&J.
Вакцина J&J має низький ризик серйозного порушення згортання крові,
особливо для жінок віком до 50 років. Вакцини Pfizer і Moderna не мають
такого ризику, і їх рекомендують замість J&J як для початкового, так і для
бустерного щеплення.

Куди мені слід звернутися за ревакцинацією?
Подзвоніть вашому лікарю або постачальнику медичних послуг, щоб
дізнатися чи пропонують вони запис на ревакцинацію.
Використовуйте пошуковик щеплень в штаті Вашингтон, щоб знайти
заклади, які пропонують щеплення неподалік від вас:
https://vaccinelocator.doh.wa.gov.
Відвідайте заклади, які пропонують щеплення в окрузі King. Усі
заклади для щеплень в окрузі King, пропонують бустер-дози без запису. Ви
можете знайти список таких закладів на kingcounty.gov/vaccine/ukrainian.
Якщо ви маєте інвалідність або потребуєте особливі умови розміщення, щоб
отримати бустер-дозу COVID-19, подзвоніть по 206-477-3977 або напишіть
імейл на publichealthaccommodations@kingcounty.gov.

Які додаткові ресурси ми пропонуємо?
Транспорт - Якщо вам потрібна допомога дістатися до закладу, що пропонує
щеплення, відвідайте bit.ly/vaxride (веб-сайт тільки на англійській мові) або
подзвоніть за 425-943-6706 (з понеділка по п’ятницю, 8:30 – 16:00). Наберіть 5
для перекладу.
Щеплення на дому - Щоб замовити щеплення на дому, подзвоніть до
коллцентру COVID-19 округа King 206-477-3977, 8:00 - 19:00. Ми пропонуємо
послуги перекладача. Вам необхідно відповісти на кілька питань, щоб
визначити чи маєте ви право на бустер-дозу.
За подробицями про щеплення та ревакцинацію відвідайте
kingcounty.gov/covid/vaccine/ukrainian.

