ПАПКА: МАСОВЕ ЩЕПЛЕННЯ ВІД КОРОНАВІРУСУ
<ОБКЛАДИНКА>
Щеплення – найкращий план для того, аби незабаром життя почалося знову.
Продовжуйте дотримуватися заходів захисту від коронавірусу.
Захистіть себе та своє оточення.
ДОКЛАДНІШЕ ПРО ЩЕПЛЕННЯ ВІД COVID-19 ДІЗНАЙТЕСЯ НА ВЕБСАЙТІ:
LAATJEVACCINEREN.BE
<ВСЕРЕДИНІ>
Коронавірус поставив все на паузу. Ще трохи, і ми зможемо знову рухатися вперед.
Тому ми розпочали кампанію зі щеплення. Чим більше людей буде щеплено від
COVID-19, тим краще. Щеплення – це найкращий захист від коронавірусу та
найбільша гарантія того, що ми знову зможемо повноцінно насолоджуватися
життям.
Ви отримуєте щеплення, тому що любите своє життя. І ви любите зустрічатися зі
своїми близькими.
Чому так важливо отримати щеплення?
Щеплюючись, ви запобігаєте (повторному) захворюванню на COVID-19. Крім того,
ви захищаєте не лише себе, а й свою родину, своїх колег, друзів та вразливих
людей у своєму оточенні. Бо тільки тоді, коли буде щеплено понад 70%
населення, ми досягнемо колективного імунітету.
Щеплюючи якомога більше людей, ми можемо поступово послабити суворі заходи
захисту від коронавірусу, знову бути разом, обійняти своїх близьких і знову
повернутися до свого життя.
Коли можна робити щеплення?
Порядок щеплення на території нашої країни визначається не випадково, а на
основі наукових уявлень. Швидкість виробництва та розповсюдження вакцин всіх
відразу прищепити не дозволяє. Тому було визначено ряд пріоритетних груп. На
першому місці найуразливіші групи населення, за ними йдуть ключові професії, а
далі решта дорослого населення.
Вакцина є безпечною й добре працюватиме.
Вакцина є безпечною й добре працюватиме.
Розробці вакцини від коронавірусу в усьому світі віддано найвищий пріоритет.
Адміністративну процедуру було скорочено, однак було вжито всіх заходів

безпеки. Кожна вакцина була ретельно протестована на великій групі людей. В
такій тестовій групі були також присутні люди похилого віку та вразливі особи.
Усі вакцини перед використанням проходять надзвичайно сувору процедуру
схвалення. Схвалення на європейському рівні гарантує, що кожен з цих виробів є
є надійною вакциною. Результати дослідження Антверпенського університету
вказують на те, що фламандці дуже довіряють ефективності вакцин. 85%
сподіваються на майбутні вакцини, а 83% вважають щеплення ефективною
стратегією боротьби з COVID-19.
ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ
Напевно, у вас є багато запитань щодо щеплення. Нижче наведені відповіді на
найчастіші запитання. Докладніше дивіться на вебсайті: laatjevaccineren.be. Або
ж зверніться до сімейного лікаря для отримання докладної інформації про
переваги щеплення.
1 Як діє вакцина проти COVID-19?
Вакцина стимулює вашу імунну систему, змушуючи організм виробляти
антитіла. Якщо після цього ви контактуватимете з вірусом, ці антитіла вас
захищатимуть . Порівняйте це з безпечними та зручними латами, які захищають
вас від шкідливих зовнішніх впливів.
2 Який захист забезпечує вакцина?
Результати досліджень, під час яких було щеплено понад 40 000 волонтерів,
свідчать про те, що перші вакцини, які ми вводимо в нашій країні, забезпечують
дуже хороший захист.
3 Як вводиться вакцина?
Ін'єкцію вакцини ви отримаєте в область плеча. Щеплення займає всього кілька
хвилин.
4 Скільки доз я маю отримати?
Це залежить від того, якою вакциною вас щеплюють. Більшість вакцин потребує
застосування двох доз, які вводяться з інтервалом у три-чотири тижні. Для
надійного та довгострокового захисту важливо прийняти обидві дози.
5 Чи є якісь побічні дії?
Бувають, але більшість побічних дій є слабко вираженими та спонтанно зникають,
наприклад, почервоніння та припухлість у місці ін’єкції, субфебрильна
температура або відчуття втоми. Такі серйозні побічні дії, як алергічні реакції,
виникають рідко. Такі реакції виникають в проміжку від п’яти до десяти хвилин
після введення вакцини. Саме тому вас просять залишитися хоча б на п’ятнадцять
хвилин після щеплення, аби за вами могли пильно спостерігати.
6 Чи можу я обрати, яку вакцину я отримаю?
Ні, тому що це лише сповільнить процес щеплення. Усі вакцини схвалені
Європейським агентством з лікарських засобів (EMA). Тому всі вони є цілком
безпечними та ефективними.

7 Якщо я захворів, чи можу я щепитися?
Якщо у вас незначні симптоми, щепития ви можете. Якщо ви серйозно хворі або
маєте температуру понад 38,5°C, щеплення потрібно відкласти на кілька днів,
доки вам не покращає. Якщо у вас є сумніви, обов’язково проконсультуйтеся в
свого сімейного лікаря або в персоналу, що здійснює медичний догляд.
8 Чи потрібно мені щеплюватися, якщо я вже перехворів на COVID-19?
Так, щеплення залишається важливою процедурою. Навіть якщо ви раніше вже
були інфіковані вірусом COVID-19, ви можете інфікуватися повтороно й серйозно
захворіти. Вакцина захищає вас від цього.
ПРИЩЕПИТИСЯ ПРОСТО, ЦЕ РОБИТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО І ТРИВАЄ ЛИШЕ КІЛЬКІ
ХВИЛИН.
Цей вчинок потребує невеликих зусиль, але є дуже важливим. Адже для
досягнення колективного імунітету, потрібно, щоб щепилося якомога більше
людей.
ЩО ПІСЛЯ ЩЕПЛЕННЯ?
Навіть після того, як ви зробили щеплення, важливо продовжувати
дотримуватися заходів боротьби з коронавірусом.
•
•
•
•
•
•

Мийте руки
Дотримуйтеся дистанції
Користуйтеся маскою
Подумайте про вразливих людей
Старайтеся більше часу проводити на вулиці
Обмежте свої тісні контакти

Лише тоді, коли кожен матиме можливість щепитися, й захищенім буде достатнє
число людей, ми можемо відмовитися від заходів.
Я піклуюся про себе та про інших
Щеплення запобігає важкому перебігу захворювання. Ви сприяєте формуванню
колективного імунітету й допомагаєте зупинити поширення вірусу. Тому вкрай
важливо щеплюватися. Не тільки заради себе, а й заради один для одного.
Приєднуйтесь.
ДОКЛАДНІШЕ НА ВЕБСАЙТІ: LAATJEVACCINEREN.BE.

