
Догляд після вакцинації

Чого очікувати в найближчі кілька днів:

У дітей та дорослих можливі побічні ефекти

Симптоми, на які слід звернути увагу

 • Деякі побічні ефекти вакцини схожі на 
симптоми COVID-19. Вакцина НЕ викликає 
захворювання та НЕ призводить до 
COVID-19.

 • Такі симптоми, як біль у горлі, нежить 
або кашель, НЕ є побічними ефектами 
вакцини.

 • Якщо у вас виникли БУДЬ-ЯКІ симптоми 
COVID-19, залишайтеся вдома, доки вам не 
стане краще, і зверніться за невідкладною 
медичною допомогою, якщо симптоми 
стануть серйозними.

 • Якщо ви занепокоєні, зверніться до 
лікаря або зателефонуйте за номером 
8-1-1.

 • Серйозні побічні ефекти після введення 
вакцини виникають рідко. Якщо у вас 
виникли будь-які серйозні побічні ефекти 
або тяжка алергічна реакція (включаючи 
кропив’янку, набряк обличчя, язика чи 
горла чи утруднене дихання), негайно 
зверніться за медичною допомогою 
або зателефонуйте за номером 9-1-1. 
Повідомте їм, що ви отримали вакцину 
проти COVID-19.

ПОРАДИ ЩОДО ПОБІЧНИХ 
ЕФЕКТІВ

Болючі ділянки: прикладіть 
прохолодну вологу тканину або 
загорнутий пакет з льодом.

Нездужання через побічні 
ефекти: прийміть такі ліки, 
як ацетамінофен (Тайленол®) 
або ібупрофен (Адвіл®). 
Ацетилсаліцилову кислоту 
(наприклад, Аспірин®) не 
можна давати особам молодше 
18 років. Якщо ви вагітні, 
не приймайте ібупрофен 
(Адвіл®). Лікуйте нездужання 
або лихоманку за допомогою 
препарату Тайленол®.

Page 1 de 2Vaccination Aftercare - Ukrainian | 28 лютого 2022 р.

Більшість побічних ефектів не 
є серйозними і мають пройти 
самостійно.

Біль, почервоніння, 
свербіж або набряк  

відразу та/або 
протягом 7 днів

Збільшені 
лімфатичні 

вузли під 
пахвами

Втома або 
головний 

біль

Біль у м’язах 
або суглобах

Нудота та 
блювота

Лихоманка та 
озноб

Побічні ефекти часто виникають через день-два після 
щеплення проти COVID-19. До них можна віднести:
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Наступна доза вакцини

• Люди, які вже отримали принаймні 
одну дозу вакцини, будуть сповіщені 
електронною поштою, текстовими 
повідомленнями або телефоном, коли 
вони зможуть записатися для отримання 
наступної дози. Обов’язково зареєструйтеся 
на сайті Get Vaccinated за адресою: 
gov.bc.ca/getvaccinated. Ви можете 
зареєструватися в будь-який час, навіть 
якщо ви вже отримали вакцину.

• Беріть із собою сертифікат вакцинації. 
Онлайн-сертифікат також буде доступний 
на сайті Health Gateway. Зареєструйтеся за 
адресою www.healthgateway.gov.bc.ca

Що потрібно пам’ятати

 • Зазвичай для формування імунітету до 
вірусу після кожної дози потрібно два 
тижні. Якщо ви контактували з людиною 
з COVID-19 до або протягом цього часу, 
ви все ще можете заразитися COVID-19. 
Ви будете краще захищені, як тільки 
отримаєте всі рекомендовані дози.

 • З вами можуть зв’язатися для участі 
в моніторингу безпеки вакцин проти 
COVID-19. Більше інформації можна 
отримати за адресою: CANVAS-COVID.ca
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Більше інформації про COVID-19 та вакцини можна отримати за адресою: www.bccdc.ca

Продовжуйте дотримуватися 
рекомендацій органів охорони здоров’я 

після вакцинації

Часто мийте 
руки

Носіть маску 
для обличчя

Рідкісні випадки після щеплення

Якщо ви відчуваєте будь-який з цих симптомів:

1    Негайно зверніться за медичною  
         допомогою

2    Візьміть із собою сертифікат вакцинації  
         проти COVID-19

Вакцина АстраЗенека/КОВІШИЛД 
або Янссен
Повідомлялося про рідкісні серйозні випадки 
утворення тромбів та/або кровотечі.

Контролюйте протягом 4-28 днів після 
щеплення:

 • Сильний головний біль, що не проходить
 • Судоми
 • Труднощі з рухом частини тіла
 • Нечіткість зору, що не проходить
 • Труднощі з розмовою
 • Задишка
 • Біль у грудях
 • Сильний біль у животі
 • Новий сильний набряк, біль або зміна 

кольору руки чи ноги
 • Аномальні синці, червонуваті чи фіолетові 

плями або кров’яні пухирці під шкірою.

Вакцина Пфайзер або Модерна

Повідомлялося про рідкісні випадки запалення 
серця.

Контролюйте протягом 7 днів після щеплення:

 • Біль у грудях
 • Задишка
 • Відчуття прискореного серцебиття, 

тріпотіння або сильного серцебиття, 
яке не проходить після відпочинку або 
супроводжується іншими симптомами
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http://gov.bc.ca/getvaccinated
http://www.healthgateway.gov.bc.ca
http://CANVAS-COVID.ca
http://bc.thrive.health/covid19/en

