
Вакцинація ефективно запобігає тяжкому перебігу хвороби 
й рятує життя. 

COVID-19 − це інфекційне захворювання, викликане новим 
коронавірусом під назвою SARS-CoV-2. Передається через прямий, 
непрямий або тісний контакт із іншою людиною, яка має вірус, через заразні 
виділення або крапельним шляхом, коли інфікована людина кашляє, чхає, 
розмовляє або, наприклад, співає. Найпоширенішими симптомами є висока 
температура, кашель та втома. Менш поширені, але серйозніші симптоми 
включають утруднене дихання або задишку, втрату смаку або запаху, біль 
або відчуття здавлювання у грудях. І хоча більшість людей із COVID-19 
мають легкі симптоми і середню тяжкість перебігу захворювання та 
одужують вже за 2-6 тижнів, пацієнтам із тяжким перебігом може 
знадобитися госпіталізація, а їхній стан може загрожувати життю. Деякі 
пацієнти можуть мати симптоми або наслідки, які тривають або 
повторюються довший період часу (іноді це називають пост-ковідним 
станом або тривалим перебігом COVID). 

Основними групами ризику тяжкого перебігу хвороби чи смерті є 
літні люди, люди з хронічними захворюваннями, медичні працівники, які 
працюють із хворими на COVID–19. 

Чому важливо вакцинуватися проти COVID–19? 

Вакцинування допоможе сформувати імунітет до вірусу, що 
зменшить ризик  інфікування та забезпечить захисти від важкого перебігу 
хвороби. 

COVID-19 — гостра респіраторна хвороба, спричинена 
коронавірусом SARS-CoV-2. Тяжкість перебігу захворювання залежить від 
багатьох факторів. Основною групою ризику тяжкого перебігу хвороби чи 
смерті є літні люди та люди з хронічними захворюваннями. Захистити себе 
та інших від інфікування допоможуть прості й корисні звички: 
використовуйте захисні маски, користуйтеся дезінфектантами, мийте руки і 
тримайте дистанцію понад 1,5 м  

Україна розпочала п’ятий етап вакцинації. Всі охочі можуть 
вакцинуватись у найближчому пункті щеплень чи центрі масової вакцинації. 
Щеплення — добровільні й безоплатні. Вакцинація ефективно запобігає 
тяжкому перебігу хвороби й рятує життя. 

Вакцини 

Наразі для вакцинації в Україні використовують та планують 
використовувати вакцини знаних у світі розробників і виробників 

AstraZeneca (Covishield та AstraZeneca-SKBio) 



Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-
шведською компанією AstraZeneca. Дозволена для екстреного використання 
в Європейському Союзі та інших країнах. У Південній Кореї вакцину 
виробляє компанія SK BioScience. В Індії вакцину за ліцензією виготовляє 
Serum Institute of India під назвою Covishield. 

Цей тип векторної вакцини є нереплікативною векторною вакциною, 
яка не здатна утворювати нові вірусні частинки; цей тип виробляє лише 
антиген вакцини. У векторних вакцинах проти COVID-19 використовуються 
вірусні вектори, що не відтворюються. 

Pfizer-BioNTech (Comirnaty) 

Вакцина Pfizer-BioNTech проти COVID–19 — перша вакцина, 
яка отримала дозвіл на екстрене застосування від Всесвітньої 
організації охорони здоров'я (ВООЗ). Вакцина показала свою 
ефективність на рівні приблизно 95% за медіанним значенням 
спостережень протягом двох місяців. Оцінка показала, що вакцина 
відповідає обов’язковим критеріям безпеки та ефективності, 
визначеним ВООЗ. Стратегічна консультативна група ВООЗ з 
імунізації рекомендує Pfizer-BioNTech як безпечну та ефективну 
вакцину для людей у віці від 16 років і старше, включаючи осіб старше 
65 років. 

Вакцина Pfizer-BioNTech проти COVID–19 (Comirnaty) була 
розроблена компанією Pfizer у США та BioNTech у Німеччині. 

Вакцина Pfizer-BioNTech проти COVID–19 є вакциною на основі 
мРНК. Потрапляючи в клітини людини, вона вчить їх робити копії 
шиповидного білка вірусу. Це викликає імунну відповідь всередині нашого 
організму. Ця імунна відповідь захищає нас від зараження, якщо справжній 
вірус потрапить у наш організм.  

Sinovac Biotech (CoronaVac) 

Вакцина китайського фармацевтичного підприємства Sinovac Biotech, 
що спеціалізується на виробництві вакцин проти гепатиту та грипу. 

Вакцина CoronaVac - це інактивована вакцина, вона містить у своєму 
складі неактивний, “вбитий” вірус. 

Організм реагує на нього та виробляє імунітет. Схоже працюють 
деякі вакцини проти поліомієліту та грипу. 

Вакцину CoronaVac/Sinovac Biotech від COVID-19 вводять 
внутрішньом’язово. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози 
вакцини з інтервалом у 14-28 днів. 



Spikevax / Moderna 

Вакцина проти COVID-19 розроблена американськими Національним 
інститутом алергії та інфекційних захворювань (NIAID), Управлінням з 
удосконалення біомедичних досліджень (BARDA) та компанією Moderna. 
Ефективність вакцини для профілактики COVID-19, незалежно від 
попереднього інфікування SARS-CoV-2, через 14 днів після введення другої 
дози становила 93,6%.  

Вакцина Spikevax/Moderna проти COVID–19 є вакциною на основі 
мРНК. Потрапляючи в клітини людини, вона вчить їх робити копії 
шиповидного білка вірусу. Це викликає імунну відповідь всередині нашого 
організму. Ця імунна відповідь захищає нас від зараження, якщо справжній 
вірус потрапить у наш організм. Вакцини на основі мРНК безпечні. Їхнє 
виробництво передбачає виготовлення лише генетичного матеріалу, а не 
вірусу. 

Особливості застосування вакцин 

Вакцинація від COVID–19 допоможе вам сформувати імунітет до 
вірусу. У відповідь на введення вакцини організм певним чином формує 
імунну відповідь, яка захистить від важкого перебігу та ускладнень хвороби. 

Відповідно до інструкції після вакцинації можуть проявлятися деякі 
побічні реакції. 

Переважна більшість осіб відчуватимуть лише незначні ефекти, якщо 
вони взагалі будуть, які триватимуть тимчасово. Ці реакції є нормальними та 
минають за кілька годин/днів після вакцинації. 

Після вакцинації необхідно спостерігати за пацієнтом протягом 30 
хвилин на випадок виникнення алергічної реакції. 

Загальні протипоказання: 

• Важка алергічна реакція на попередню дозу вакцини. 
• Гіперчутливість до одного з компонентів вакцини. 
• Гостре захворювання (температура тіла вище 38,5ºC). 
• Незначні інфекції, наприклад, застуда або субфебрильна 

температура, не повинні відміняти вакцинацію. 

Протипоказання для застосування вакцини Comirnaty/Pfizer-
BioNTech: 

• Наявність в минулому важкої алергічної реакції 
(наприклад, анафілаксії) на будь-який компонент вакцини, зокрема, 
відомої важкої алергічної реакції на поліетиленгліколь (ПЕГ) або 
родинні молекули. 



Протипоказання для застосування вакцини CoronaVac/Sinovac 
Biotech: 

• Вагітність та годування грудьми; 
• Синдром Гійєна-Барре в анамнезі 

Вакцинація від COVID–19 не спричинить захворювання. 

 

Прес-служба Управління охорони здоров'я облдержадміністрації  
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