Тобі не потрібен захист
від вакцинації?
•

Сильна імунна система не гарантує легке

Зробыть щеплення зараз!

протікання хвороби.
•

Навіть здорові та молоді люди можуть тяжко
хворіти на COVID-19.

•

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

Жодна імунна система не підготована до
бляються тільки при контакті з вірусом або
шляхом вакцинації.
Тільки вакцинація може підготувати організм
до невідомих збудників. Для оптимального
захисту проти штаму омікрон в цілому необхідно зробити 3 щеплення.

Сильна імунна система не гарантує
легке протікання хвороби.
Моя імунна система достатньо
сильна. Мені не потрібна
вакцинація.

Кінець міфам
Вакцинація ефективна!

нового коронавірусу. Захисні антитіла виро-

•

Вакцинація від
коронавірусу

Додаткову інформацію
(на різних мовах) Ви знайдете
на нашому сайті:
sozialministerium.at/corona-schutzimpfung
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Для тебе це надто
швидко?

Ти ще вагаєшся?

Тобі що за діло?

•

•

У разі штама омікрон ризик зараження особливо
високий.

•

заражатимеш інших.

Ще ніколи раніше у світі не проводилися такі
інтенсивні дослідження для розробки вакцин.

•

Якщо ти сам зробив щеплення, ти менше

•

Усі дозволені на території ЄС вакцини проти

Більше не стоїть питання, чи можна заразитися,

•

Якщо менше людей тяжко хворітиме на

питання стоїть, коли це станеться, якщо не захи-

COVID‑19, не потрібно буде відкладати інше

стити себе. Тому слід вакцинуватися зараз!

необхідне лікування у шпиталях.

COVID-19, як інші вакцини, мали пройти суворо
контрольовані тести.
•

•

Щоб заощадити час, реєстраційні дослідження

У країнах ЄС та ЄЕЗ станом на березень 2022 р.

•

Чим більше буде вакцинованих, тим краще ми

проведено вже більше 836 мільйонів вакцинацій

пройдемо пандемію.

від COVID-19.

Кожне щеплення враховується!

проводилися паралельно.
•
•

Вакцині від COVID-19 у порівнянні з іншими

Більше 60 відсотків населення у світі отримали
принаймні одне щеплення від коронавірусу.

вакцинами перевірялися на більшій кількості
учасників дослідження.

•

Навіть якщо вакциновані заражаються, вони
значно краще захищені від тяжкого протікання
хвороби, ніж невакциновані.

•

Невакциновані мають значно вищий ризик
тяжко захворіти на COVID-19. Це може призвести

•

Навіть після дозволу безпека та ефективність

до перенавантаження у шпиталях.

вакцинації постійно контролюються.

Дозволяються лише безпечні та
ефективні вакцини.
Вакцини від COVID-19 були
розроблені дуже швидко, вони
можуть бути небезпечними.

Головна мета вакцинації —
попередити тяжке протікання та
смерть.
Вакцинація не захищає мене від
зараження.

Хто не вакцинується, наражає на
небезпеку себе та інших.
Що за діло іншим, вакцинований
я чи ні. Це мій ризик.

