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Я вже перехворів (перехворіла) на COVID-19. Чи потрібно 

мені все одно вакцинуватися?  

Так. Імунітет, який виник після попереднього зараження, може бути 

короткостроковим. Можливе повторне зараження COVID-19. Для  

забезпечення кращого захисту отримайте дві дози вакцини. 

 

Яка вакцина є кращою? 

Усі вакцини від COVID-19, схвалені Міністерством охорони здоров’я Канади 

(Health Canada), попереджають тяжкий перебіг хвороби COVID-19.  

 

Чи є мРНК вакцини взаємозамінними? 

Обидві мРНК вакцини (Moderna і Pfizer) використовують аналогічну технологію, 

тож їх можна безпечно поєднувати. Для забезпечення кращого та більш 

тривалого захисту важливо отримати дві дози.  

 

Чи безпечно мені вакцинуватися, якщо я маю автоімунне 

захворювання та/або інші проблеми зі здоров’ям? 

Так. Мільйони доз вакцин від COVID-19 було введено людям, які мають різні 

захворювання, такі як серцева недостатність, астма, діабет, артрит, рак, а також 

трансплантати. Вакцинація захистить від тяжкого перебігу хвороби COVID-19. 

Якщо у Вас виникли якісь запитання, поговоріть зі своїм лікарем.  

 

Чи є вакцина безпечною для людей, які мають якісь види алергії? 

Вакцина від COVID-19 не містить яєць, желатину, консервантів та антибіотиків. 

Лікар розгляне разом з Вами перелік інгредієнтів вакцини, щоб переконатися, 

що вона є безпечною для Вас. Протягом щонайменше 15 хвилин після 

вакцинації Ви перебуватиме під наглядом на випадок виникнення якихось 

алергічних реакцій. Будь-які реакції можна одразу вилікувати. 
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Чи є якісь побічні ефекти вакцини? 

У деяких людей можуть виникати легкі побічні ефекти, такі як головний біль, 

підвищення температури, озноб або біль у місці ін’єкції. Побічні ефекти 

частіше виникають після введення другої дози. Такі побічні ефекти можуть 

тривати від 1 до 3 діб. Для ослаблення симптомів після вакцинації Ви можете 

прийняти ліки, які продаються без рецепту. 

 

Чи безпечно мені вакцинуватися, якщо я вживаю наркотики або 

алкоголь?  
Так. Якщо Ви вживаєте наркотики або алкоголь, Ви можете безпечно 

вакцинуватися.  

 

Чи зможу я повернутися до своєї «звичайної» діяльності після 

отримання двох доз? 

Люди вважаються повністю вакцинованими через 2 тижні після отримання 

другої дози вакцини від COVID-19. Доки не буде повністю вакциновано більше 

людей, продовжуйте тримати дистанцію щонайменше 2 метри від інших людей, 

носіть маску у приміщенні в публічних місцях, а також надворі, якщо не можете 

тримати дистанцію, і мийте руки.  

 

У чому полягають переваги вакцинації? 

Коли більше людей вакцинуються, зменшується кількість захворілих на COVID-

19, тож деякі запобіжні заходи можуть бути скасовані, і підприємства й бізнеси 

знову зможуть працювати. Це означає, що всі ми зможемо знову робити багато з 

того, що нам подобається, у тому числі: 

o Відвідувати рідних та друзів, які належать до груп ризику, не 

хвилюючись про те, що ми можемо їх заразити 

o Подорожувати 

o Відвідувати мистецькі, розважальні або спортивні заходи 

Вакцинація також зменшує навантаження на нашу систему охорони здоров’я, тож 

можна буде поновити проведення операцій та інших медичних процедур.  
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Для отримання додаткової інформації завітайте на сайт toronto.ca/COVID19 або 

зателефонуйте до Управління охорони здоров’я Торонто (Toronto Public Health) за 

номером 416-338-7600. 

http://www.toronto.ca/COVID19



