
Щеплення від COVID-19
рятують життя

Ви можете вакцинуватися:

У найближчому 
пункті 
щеплення 

ДЛЯ КОГО? Усі охочі 18+; 
іноземні громадяни, які 
мають посвідку на постійне 
проживання в Україні; 
іноземці, які отримали статус 
біженця або статус особи, 
яка потребує додаткового 
захисту

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ? 
Запишіться за номером 
реєстратури закладу 
охорони здоров’я,
де працює пункт

У центрі 
масової 
вакцинації

ДЛЯ КОГО? Усі охочі 18+; 
іноземні громадяни,
які  мають посвідку
на постійне проживання
в Україні; іноземці, які 
отримали статус біженця 
або статус особи, яка 
потребує додаткового 
захисту

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ? 
Запишіться онлайн або
за номером телефону 
центру 

Або до вас 
приїде мобільна 
бригада

ДЛЯ КОГО?
Організовані 
колективи з 50+ осіб, 
професійні групи, 
маломобільні 
громадяни

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ?
За номером 
контакт-центру МОЗ
0 800 60 20 19

Якщо ви вже вакцинувались, допоможіть 
рідним та близьким записатись на щеплення.

Якщо ви є серед цих груп, то вам першочергово 
треба захиститися від COVID-19:

Люди віком 60+
Медичні працівники 
Освітяни 
Ті, хто щодня контактує з великою
кількістю людей
Люди з хронічними захворюваннями,
серед яких: 

серцево-судинні захворювання
онкологічні хвороби
діабет 
сезонна чи побутова алергія
бронхіальна астма
ВІЛ-інфекція
аутоімунні/системні захворювання
порушення згортання крові (коагулопатії)

Докладніше про вакцинацію на порталі
vaccination.covid19.gov.ua
та за телефоном гарячої лінії: 0 800 60 20 19



Як працюють різні типи вакцин, які доступні в Україні? 

Усі доступні
в Україні вакцини 
схвалені Всесвітньою 
організацією охорони 
здоров’я для 
екстреного 
застосування.

Векторні вакцини

Використовують 
безпечний вірус 
застуди, щоб 
доставити специфічні 
білки коронавірусу
в клітини організму 
людини. Цей білок 
активує імунну 
відповідь. У такий 
спосіб вакцина 
формує імунітет, не 
викликаючи хвороби.

AstraZeneca 
(Vaxzevria, 
Covishield, SKBio).
В Україні доступна 
ця вакцина індій-
ського, корейського 
та італійського 
виробництва. Потріб-
ні дві дози вакцини
з інтервалом у 4–12 
тижнів.

Janssen (Johnson & 
Johnson). Для повної 
імунізації потрібна 
одна доза.

мРНК-вакцини 

Містять молекули 
мРНК, яка кодує 
шипоподібний білок 
коронавірусу. Ця мРНК 
потрапляє в клітини 
організму людини
й надає їм своєрідну 
«інструкцію», як 
створити такий білок. 
Імунна система 
розпізнає, що білок
не належить людині
та виробляє антитіла
до нього.

Comirnaty від 
Pfizer-BioNTech. 
Потрібні дві дози
з інтервалом у 21 
день.

Moderna (mRNA-1273, 
Spikevax, COVID-19 
vaccine Moderna).
Потрібні дві дози 
вакцини з інтервалом
у 28 днів. 

Інактивовані 
вакцини

Містять у своєму 
складі неактив-
ний, «вбитий» 
вірус. Організм 
реагує на нього 
та виробляє 
імунітет.

СoronaVac
від Sinovac 
Biotech. 
Потрібні дві 
дози з інтерва-
лом у 14–28 
днів.

Можливі реакції на щеплення:
почервоніння, біль, 
набряк у місці ін'єкції
лихоманка чи озноб
головний біль
біль у м'язах чи суглобах
біль у животі
біль у горлі

Ці реакції є нормальними й 
минають за кілька днів після 
вакцинації. Температуру понад 
38°C та біль можна знімати 
жарознижувальними 
препаратами та анальгетиками. 
Якщо реакції не минають 
протягом кількох днів, 
зверніться до свого сімейного 
лікаря за рекомендаціями.  

Вагітність чи годування груддю 
не є абсолютним протипока-
занням до вакцинації від 
COVID-19. Якщо, на думку лікаря, 
користь від вакцинації 
перевищує потенційні ризики 
від неї, то жінку рекомендовано 
щепити мРНК-вакциною. 

кашель чи нежить
нудота чи блювання
діарея
втомлюваність
сонливість чи безсоння
запаморочення

Протипоказання до вакцинації:
Важка алергічна реакція на попередню дозу вакцини

Гіперчутливість до одного з компонентів вакцини
(дізнатися склад вакцини можна на сайті 
vaccination.covid19.gov.ua або в медпрацівників,
які проводять вакцинацію)

Температура тіла вище 38°C

Залишилися питання?

Зверніться до контакт-центру:

0 800 60 20 19
або відвідайте сайт
vaccination.covid19.gov.ua


