Залишайтеся під
захистом!
Для довготривалого захисту потрібно
більше, ніж одне щеплення. Дотримуйтеся
актуальних рекомендацій щодо вакцинації
та захистіть себе та всіх, хто знаходиться під
особливою загрозою.
•

Зробыть щеплення зараз!
Отримайте докладну інформацію про
щеплення у свого лікаря або у своїй
аптеці. Реєстрація на сайті:
impfen.gv.at

З часом імунітет від вакцинації знижується.
Усім вакцинованим рекомендується ще одне
щеплення вакциною мРНК.

•

Із появою штама омікрон зростає ризик
зараження. Ризик побічних дій від вакцинації
значно менше, ніж ризик тяжкого захворювання.

•

Додаткову інформацію
(на різних мовах) Ви знайдете
на нашому сайті:
sozialministerium.at/corona-schutzimpfung

Вакцинація ефективна. Поговоріть з іншими
людьми про їх досвід та спростуйте недостовірні твердження.

Це важливо знати
Дані показують: 3-є щеплення захищає
навіть від омікрона. Після вакцинації
треба берегтися протягом 3 днів
та відмовитися від спорту на один
тиждень.

Вихідні дані
Власник видання та видавник:
Федеральне міністерство соціального захисту, охорони
здоров’я, догляду та захисту споживачів (BMSGPK)
Штубенрінг 1, 1010 Відень
+43 1 711 00-0
Місце видання та виробництва: м. Відень
Фото на обкладинці: © istockphoto.com / piola666
Макет та друк: Федеральне міністерство соціального
захисту, охорони здоров’я, догляду та захисту споживачів
Березень 2022 р.
Право на можливі помилки, похибки друку та набору
зберігається.
Усі права збережені.

sozialministerium.at

Вакцинація від
коронавірусу

Важлива
інформація
про третє
щеплення
Вакцинація ефективна!

Ревакцинуйтеся!
Для довготривалого захисту рекомендується
зробити 3-є щеплення у віці від 12 років. Ризик
тяжкого протікання COVID-19 для вакцинованих залишається незначним навіть у разі
зараження омікроном.
•

Підтримуйте свій статус
вакцинації!
Штам омікрон набагато заразніше, ніж усі
попередні штами. Після 3-ого щеплення вакциною мРНК підтверджено сильний захисний
ефект, у тому числі проти омікрона.

Поговоримо про це!
Як краще поводитися з людьми, що сумніваються, невпевнені або бояться? Тут Ви знайдете хороші аргументи на користь вакцинації
проти коронавірусу:
•

Вакцинація ефективна. Навіть вакцинація від
коронавірусу не завжди може попередити інфі-

3-є щеплення рекомендоване для підлітків віком
Для 3-ої вакцинації рекомендовані вакцини мРНК:

кування та захворювання. Якщо, незважаючи на

вакцинації, для осіб старше 18 років — через 4

Comirnaty від BioNTech / Pfizer або Spikevax

вакцинацію, Ви захворієте, хвороба, як правило,

місяці.

від Moderna (Moderna тільки для осіб віком від

протікає значно легше.

від 12 до 17 років через 6 місяців після другої

•

30 років).
•

3-є щеплення рекомендоване також для осіб, що
двічі отримали вакцину Janssen проти COVID-19

•

•

COVID-19 небезпечний, вакцина захищає.

Для осіб, що пройшли вакцинацію та перенесли

За достовірними відомостями у лікарнях ліку-

(«Johnson & Johnson») (через 4 місяці після 2-ї вак-

захворювання, діють різні рекомендації. Звер-

ються більше невакционованих від COVID-19,

цинації).

ніться до свого лікаря!

аніж у зв’язку з ускладненнями від вакцинації.

Особи, які перенесли захворювання, також

•

•

3-є щеплення можна зробити швидко та просто

•

Вакцинація захищає також від можливих

мають пройти вакцинацію. Зверніться до свого

у багатьох пунктах, розташованих поблизу. Всю

довготривалих наслідків захворювання на

лікаря!

інформацію можна знайти на сайті

COVID-19.

impfen.gv.at

Це важливо знати

Це важливо знати

Це важливо знати

Рекомендації щодо вакцинації можуть
змінюватися. Дізнайтеся про свій статус
вакцинації у свого лікаря!

Дані свідчать про те, що вакциновані
мають менше вірусне навантаження
і, таким чином, менш заразні, ніж
невакциновані.

Поки не буде вакцинована достатня
кількість людей, необхідно
дотримуватися профілактичних
заходів, таких як використання
медичних масок, правила дотримання
дистанції та гігієнічних заходів.

