Вакцина захищає.
Для пар, що хочуть мати дітей, вагітних або
жінок, які годують груддю, дуже важливо
пройти вакцинацію проти COVID-19.
Вакцинація батьків захищає також дітей від
зараження.
Усі дозволені на території ЄС вакцини проти
COVID-19
•

є безпечними та ефективними,

•

були детально протестовані, в тому числі на

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

людях, що хочуть мати дітей.

Національний комітет з вакцинації рекомендує
вагітним, жінкам, що годують груддю, та особам,
що хочуть мати дітей, пройти вакцинацію від
коронавірусу,
•

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

тому що вакцинація дає комплексний захист
для батьків та дитини.

•

Тому що вакцинація захищає від тяжкого протікання хвороби, смерті та довгострокових
наслідків.

Це важливо знати
Вагітність само по собі є фактором
ризику для тяжкого протікання
COVID‑19. Краще всього пройти
вакцинацію вже перед запланованою
вагітністю.

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: © ініціативна Австрія вакцинується
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.
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Вакцинація від
коронавірусу

Факти про
планування
родини та
вагітність
Вакцинація ефективна!

Поговоримо про це!
Ви, напевне, чули багато чуток про вакцинацію
від коронавірусу. Не давайте себе збентежити.
Отримуйте надійну інформацію та спростовуйте недостовірну!
Я хочу мати дітей.
Чи можна мені робити щеплення? — Так!
Наукові досліди підтверджують:
•

Захистіть себе та свою
дитину!
Штам омікрон заразніше, ніж попередні штами.
Ваше здоров’я та здоров’я Вашої дитини на
першому місці. Вакцинація захищає Вас та
Вашу дитину.

Рекомендації щодо 3-го щеплення діють
навіть у разі, якщо Ви вагітні, годуєте груддю
або плануєте мати дітей. Національний
комітет з вакцинації рекомендує:
•

•

Вагітні жінки мають підвищений ризик тяжкого

3-му триместрі вагітності, краще вакциною

протікання захворювання на COVID-19.

Comirnaty від BioNTech/Pfizer (допускається
також Spikevax від Moderna у віці старше

•

потенцію.

Вагітні жінки, що захворіли на COVID-19, частіше

30 років)

потребують інтенсивної медичної допомоги, ніж
не вагітні.

•

спермі.

Передусім, власна родина та близьке оточення
вагітних мають пройти вакцинацію.

Вакцинація від коронавірусу не шкодить ані
генетичному матеріалу, ані яйцеклітинам або

У залежності від статусу вакцинації вагітні
жінки мають пройти вакцинацію у 2-му або

Вакцинація не впливає на фертильність чоловіків та жінок. Вона також не вливає на чоловічу

•

Вакцинуйтеся!

•

У вагітних жінок, хворих на COVID-19, частіше
трапляються передчасні пологи.

•

Після вакцинації треба протягом 3 днів берегтисята на один тиждень відмовитися від

•

спорту.

Вакцинація від коронавірусу не впливає на
формування плаценти.

Це важливо знати

Це важливо знати

Це важливо знати

Дані свідчать про те, що у вагітних
жінок, що захворіли на COVID-19,
частіше виникають ускладнення, ніж у
вакцинованих хворих.

Вакцинація не має негативних наслідків
для ненародженої дитини. Дитині
передається не вакцина, а захисні
антитіла матері — до народження та під
час грудного вигодовування.

Немає свідчень про часті ускладнення,
передчасні пологи або пороки
розвитку після вакцинації в період
вагітності. Але ці ризики загрожують
Вам у разі інфікування COVID-19.

