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Ви можете замовити більше цих безкоштовних листівок  
за адресою www.healthpublications.gov.uk

Інформація про поставки 
вакцини від COVID-19

Я належу до однієї з перелічених 
вище груп, то чому я маю чекати?
Вакцини проти COVID-19 стануть доступними, коли 
їх буде схвалено до використання і коли партії 
вакцин буде виготовлено. 

Кожна доза вакцини призначена для захисту тих, 
хто піддається найбільшому ризику. Як тільки буде 
потрібна кількість вакцин, ваc запросять прийти. 

Тим, хто не має можливости вийти з дому, 
проживає у будинках для людей похилого віку та 
інвалідів, або не може потрапити до місцевого 
центру вакцинації, можливо, доведеться почекати 
відповідного типу вакцини. Це пов’язано з тим, що 
між будинками людей можна транспортувати лише 
деякі вакцини.

Де я можу отримати щеплення 
від COVID-19?
Вакцини будуть пропонувати в різних установах. 
Деякі групи з проведення вакцинації надаватимуть 
вакцину, наприклад, у будинках для людей 
похилого віку та інвалідів, але іншим людям, 
можливо, доведеться звернутися до найближчого 
центру. Оскільки деякі види вакцини повинні 
зберігатися в морозильній камері з дуже низькою 
температурою, ви, можливо, не зможете отримати 
щеплення в свого лікаря (GP).

Що мені робити, якщо мені 
важко дістатися до центру, який 
мені пропонують?
Будь ласка, спробуйте відвідати центр вакцинації, 
який вам пропонують. Якщо ви не зможете прийти 
до цього центру, вам можливо доведеться чекати, 
щоб отримати щеплення в зручному для вас місці. 

Я можу купити вакцину проти 
COVID-19 приватно або в аптеці?
Ні, щеплення проти COVID-19 можуть отримати лише 
відповідні групи населення через Державну службу 
охорони здоров'я (NHS), і це щеплення безкоштовне.

Більш детальна інформація про вакцину, 
включаючи можливі побічні ефекти, 
міститься у  брошурі, яку можна знайти за 
словами «Coronavirus Yellow Card».

Ви також можете повідомити про підозру 
на побічні ефекти на тому ж веб-сайті, або 
завантаживши додаток Yellow Card.

Вакцинація — допомагаємо захистити  
найбільш вразливих. 

Якщо вам потрібна додаткова інформація про 
вакцинацію проти COVID-19, зайдіть на сторінку: 
www.nhs.uk/covidvaccination

 Щеплення проти COVID-19 

 Чому я маю  
 чекати? 

Захистіть себе.

Вакцинація проти 
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працівники 
будинків для 
людей  
похилого 
 віку і  
інвалідів

Людям, яким найбільше 
загрожує ускладнення 
від COVID-19, вакцину 
пропонуватимуть у 
першу чергу. 

Ви повинні пройти вакцинацію, коли вам її запропонують, якщо ви:

Далі вакцинацію пропонуватимуть 
особам наступних вікових груп у 
такому порядку:
• віком понад 80 років

• віком понад 75 років

• віком понад 70 років

• дорослим у списку пацієнтів NHS, які потребують 
захисту

• віком понад 65 років

• дорослим до 65 років з хронічними хворобами 
(див. список).

Особам віком від 50 до 64 років вакцинацію 
пропонуватимуть пізніше. 

Список клінічних захворювань: 
• рак крові (наприклад, 

лейкемія, лімфома або 
мієлома)

• діабет
• деменція
• серцеве захворювання
• легеневі хвороби або 

утруднене дихання, 
включаючи бронхіт, 
емфізему або важку 
астму

• захворювання нирок
• захворювання печінки
• знижений імунітет, 

викликаний хворобою 
або лікуванням 
(наприклад, ВІЛ-
інфекція, стероїдні 
ліки, хіміотерапія або 
променева терапія)

• ревматоїдний артрит, 
вовчак або псоріаз 

• перенесена пересадка 
органів

• інсульт або мікроінсульт 
(транзиторна ішемічна 
атака (ТІА))

• неврологічне 
захворювання або 
м'язова атрофія 

• важке або глибоке 
порушення здатності до 
навчання

• проблеми з селезінкою, 
наприклад серповидно-
клітинна анемія, або 
видалення селезінки

• надмірна вага (ІМТ 40 і 
вище)

• тяжка психічна хвороба

У Великобританії є дві затверджені 
вакцини проти COVID-19. Щоб 
забезпечити більш тривалий захист, для 
обох вакцин потрібні дві дози. Обидві 
вакцини показали свою ефективність 
у клінічних випробуваннях та мають 
хороші показники безпеки.

Незалежна група експертів рекомендує, 
щоб NHS спочатку пропонував ці 
вакцини тим, хто має найбільший 
ризик заразитися хворобою та мати 
серйозні ускладнення або померти від 
COVID-19. Це старші мешканці будинків 
для людей похилого віку та інвалідів, а 
також медичні та соціальні працівники 
первинної ланки. 

Вакцини будуть запропоновані іншим 
людям у групах ризику, як тільки 
з'явиться необхідна їх кількість.

Будь ласка, почекайте, поки черга дійде до вас. 
Якщо ви не належите до наведених вище груп, 
вам доведеться почекати, поки не з’явиться 
необхідна кількість вакцин проти COVID-19. 

Коли необхідна кількість вакцин буде 
доступна, ми почнемо пропонувати щеплення 
також іншим групам населення. 

проживаєте  
в будинку для 
людей похилого 
віку

соціальні 
працівники 
первинної  
ланки 

медичні 
працівники 
первинної  
ланки

Одночасно вакцину також пропонуватимуть: 
• дорослим, які забезпечують регулярний догляд  

за людьми похилого віку або інвалідами
• молодшим дорослим в місцях тривалого 

перебування та догляду
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