
Захистіть свою дитину 
за допомогою вакцини 

проти COVID-19
Щеплення вакциною проти COVID-19 допоможе зберегти здоров’я 

вашої дитини. Це нормально — мати запитання та непокоїтися.
Наведена нижче інформація допоможе вам прийняти рішення 

щодо вакцинації.

Чи є вакцини проти COVID-19 
безпечними?

Чому моїй дитині потрібна  
вакцина проти COVID-19?

ТАК! Вакцини проти COVID-19:

 • були ретельно досліджені ДО того, як їх почали 
рекомендувати дітям. У тому, що стосується безпеки, 
жоден з етапів клінічного випробування та жодні 
дослідження не було пропущено;

 • ефективні для запобігання тяжкому перебігу 
захворювання на COVID-19 і госпіталізації;

 • постійно контролюються з погляду безпеки.

*Діти отримують дози вакцини проти COVID-19, які відповідають 
їхньому віку. Усі дози вакцин, які вводяться дітям, залежать від 
віку пацієнта на момент вакцинації, проте не залежать від ваги.

Вакцинація дитини допоможе:

 • захистити від тяжких захворювань і можливої 
госпіталізації;

 • запобігти поширенню COVID-19 і захистити тих, 
хто не може отримати вакцину;

 • запобігти майбутнім проблемам зі здоров’ям та 
пошкодженням органів через інфекцію COVID-19;

 • продовжити очне навчання дітей у дитячих садках 
і школах;

 • дозволити дітям безпечно брати участь у спортивних 
змаганнях, іграх та інших групових заходах.

ТАК! Інфікування COVID-19 може:

 • спричинити важкі захворювання навіть у здорових 
дітей;

 • призвести до проблем зі здоров’ям, наприклад до 
мультисистемного запального синдрому (MIS-C), 
тобто стану, при якому запалюються різні частини 
тіла, зокрема серце, легені, нирки, мозок, шкіра, 
очі або органи шлунково-кишкового тракту;

 • призвести до довгострокових наслідків (відомих 
як тривалий COVID). Під час тривалого COVID 
можуть виникати проблеми з диханням, 
запаморочення, труднощі з концентрацією (так 
званий «туман у голові») і депресія;

 • бути особливо небезпечним для дітей із супутніми 
захворюваннями.

*Усім, хто зараз хворіє на COVID-19, слід почекати з 
вакцинацією, поки вони повністю не одужають і період ізоляції 
не закінчиться. Проконсультуйтеся у свого лікаря більш 
детально.

Чи може бути інфікування COVID-19
серйозним для дітей?

БЕЗПЕЧНО

ЕФЕКТИВНО

БЕЗКОШТОВНО

https://www.cdc.gov/mis/mis-c.html
https://www.cdc.gov/mis/mis-c.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html


Моя дитина вже хворіла на COVID-19. 
Чому щеплення потрібне?

Навіть якщо ви вже хворіли на COVID, вам 
слід зробити щеплення, тому що:

 • ви можете захворіти на COVID-19 не один раз;

 • невідомо, як довго триматиметься імунітет 
(захист) від COVID-19;

 • щеплення проти COVID-19 забезпечить 
додатковий захист.

Чи є проблеми з фертильністю або 
розвитком дітей і підлітків після 

щеплення, якщо його зроблено до 
досягнення ними статевої зрілості?

НІ! Немає доказів того, що вакцина проти 
COVID-19 впливає на статеве дозрівання.

 • НЕМАЄ доказів того, що вакцини проти COVID-19 
викликають проблеми з фертильністю в жінок або 
чоловіків.

 • Вагітні мають підвищений ризик важких захворювань, 
передчасних пологів (пологи раніше 37 тижнів) і, 
можливо, втрати вагітності (невиношування 
вагітності), якщо вони захворіють на COVID-19.

 • Жодна з вакцин проти COVID-19 не містить живого 
вірусу. Вони не можуть спровокувати захворювання 
на COVID-19 в організмі людини, включно з вагітними 
або їхніми немовлятами.

Які є побічні ефекти  
від вакцини?

Побічні ефекти від вакцини:
 • Вони зазвичай легкі, і до них можуть входити: 

втома, біль у м’язах, головний біль і болісні 
відчуття в місці уколу.

 • З ними можна впоратися, якщо накласти 
прохолодну пов’язку на місце введення вакцини, 
пити велику кількість рідини і, можливо, приймати 
певні ліки після щеплення, якщо ваш лікар їх 
призначить.

*Деякі діти можуть не мати побічних ефектів. Серйозні побічні 
ефекти виникають нечасто. Батьки й опікуни можуть 
зареєструвати й записати свою дитину до платформи v-safe, 
що забезпечує персональні та конфіденційні перевірки стану 
здоров’я після вакцинації від COVID-19.

Вакцини проти COVID-19 безкоштовні для всіх!
Відвідайте covid19.nj.gov/finder, щоби зробити 

щеплення.

Для більш детальної інформації:

 • Кол-центр із питань вакцинації (1-855-568-0545)

 •  COVID19.NJ.GOV

Потрібне таксі? Зателефонуйте за номером 211  
або відвідайте NJ Transit’s Vaxride
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html
http://covid19.nj.gov/finder
https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/slowing-the-spread/how-can-i-get-help-with-scheduling-a-vaccine-appointment
https://covid19.nj.gov/
https://www.njtransit.com/vaxride

