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(У відповіді, будь ласка, вкажіть наш номер) 

 Справа номер 21 

 

Інформаційний лист про вакцину проти нового коронавірусу – 

Coronavirus (COVID-19) vaccine 

 

Вакцина проти BNT162b2 COVID-19, виробництва Pfizer 

- BioNTech 
 

Ви є кандидатом/ кою на отримання цієї вакцини для запобігання 

захворюваності новим коронавірусом.  Нижче наводиться інформація про 

вакцину, очікувану користь і можливі побічні ефекти. 

Ця вакцина належить до групи мРНК - вакцин і містить нуклеїнові кислоти, які 

направляють імунні клітини на вироблення білка, який є аналогічним білку 

коронавірусу. Частинки мРНК   загорнуті в жирову оболонку, яка допомагає 

імунній відповіді. Імунна система розпізнає вироблений білок і створює 

тренувальну реакцію з високою ефективністю проти вірусу. 

 

Вакцина є безпечною і ефективною для профілактики 

захворювання. 
 

Вакцина виробляється в лабораторії і не містить вірусу або будь-якої його 

частини.  Імунні частинки розкладаються і зникають з організму 

через короткий проміжок часу після ін'єкції. Вакцина не може викликати 

захворювання COVID -19 і не може впливати на генетичний матеріал людини 

(ДНК). 

 

Хто може пройти вакцинацію? 

 

На цьому етапі будуть проходити вакцинацію люди віком 16 років і вище. 

Немає заборони робити вакцинацію вагітній жінці або жінці, яка планує 

вагітність. 

Особа з гострим захворюванням, включаючи лихоманку з температурою 38° C і 

вище, повинна дочекатися  одужання, щоб пройти вакцинацію. 



 

 

Хто не отримає вакцину на цьому етапі - поточні рекомендації: 

 

1. Особи віком молодші за 16 років. 

2. Люди з важкою алергічною реакцією в анамнезі повинні зв'язатися з 

медичною сестрою, щоб дізнатися, чи можна їм зробити вакцинацію. 

3. Особи, які визнані, як ті, які видужали від коронавірусного 

захворювання. 

 

Процес вакцинації 

 
Вакцину вводять у дві дози з мінімальним 21 - денним проміжком часу між 

ними. Якщо минуло більше ніж 21 дня, можна отримати другу дозу, незалежно 

від проміжку часу. Організм виробить максимальний імунітет тільки після 

введення другої дози. 

Спосіб введення вакцини: вакцину можна вводити шляхом ін’єкції тільки в 

м’яз руки (плече). 

Можливі побічні ефекти: поширені легкі та тимчасові побічні ефекти після 

введення вакцини: почервоніння та біль у місці ін’єкції, підвищення 

температури, озноб, втома, головний біль, слабкість, болі в м’язах, біль у 

суглобах, нудота та збільшення лімфатичних вузлів. 

 

Ці симптоми зазвичай проходять від одного до двох днів після вакцинації і 

дещо частіше зустрічаються при введенні другої дози. 

 

Алергічні прояви, в тому числі негайна алергічна реакція анафілактичного типу, 

зустрічаються вкрай рідко. Особи, в яких в минулому була анафілактична 

реакція, з будь-якої причини, повинні проконсультуватися з персоналом, який  

проводить вакцинацію перед введенням вакцини. 

 

Після введення вакцини необхідно залишатися і почекати на протязі 15 

хвилин в місці, де було проведено вакцинацію. 

 

Особи, яким біло введено другу дозу вакцини отримають сертифікат про 

проходження вакцинації ("зелена книжечка"). Власник цього сертифіката 

матиме статус, аналогічний статусу тих осіб, які визначені як, ті, які одужали 

від коронавірусного захворювання, включаючи звільнення від ізоляції та в'їзд 

до місць, визначених як туристичні зони з особливим статусом "зелений острів". 

Цей статус набуває чинності протягом 7 днів з дня введення другої дози 

(виключаючи день введення вакцини). 

Якщо у вас є будь - які питання щодо побічних ефектів, ви можете зв’язатись з 

установою, яка проводить вакцинацію, або з лікарем. 



 

Більш детальну інформацію ви можете отримати на сайті Міністерства охорони 

здоров'я: https://www.gov.il/covid19-vaccine 


