
 

ВАКЦИНАЦІЯ 
Інформація про вакцинацію проти Covid-19 та грипу 

Як працюють вакцини проти Covid-19? 
Більшість вакцин проти Covid-19 викликають імунну відповідь на крихітний фрагмент 
SARS-CoV-2, який є вірусом, що викликає захворювання на Covid-19. Якщо вакцинована 
людина заражається вірусом пізніше, імунна система розпізнає його та може атакувати 
вірус, дозволяючи імунній системі цієї людини захистити його від захворювання на 
Covid-19. 

 
Я все ще турбуюся про те, як швидко була розроблена вакцина проти Covid-19 
Ці кроки були швидкими завдяки тисячам дослідників, добровольців та високої поширеності 
вірусу, що полегшувало вимірювання безпеки та ефективності вакцин.  
 
У всьому світі було введено понад 6,5 мільярдів доз вакцини проти Covid -19. Відстеження 
показує, що вакцини знижують смертність, кількість госпіталізацій та рівень інфікування.  
 

Чи можу я як і раніше робити вакцинацію проти Covid-19? 
Так, кожен може отримати першу, другу або бустерну дозу https://sneevaccine.org.uk/  
Є кілька доступних поліклінік, дати та місця проведення див. тут: 
https://sneevaccine.org.uk/location-of-walk-in-clinics/.  
Або зателефонуйте на гарячу лінію для пацієнтів за телефоном 0344 257 3961, якщо вам потрібна 
допомога, щоб записатися на прийом. 

Як я можу зробити вакцинацію проти грипу? 
Особи віком від 50 років, дорослі з певними захворюваннями, діти певного віку, особи, які 
перебувають в закладах інтернатного типу, опікуни хворих, медичні працівники лінії фронту, особи, 
які живуть з людьми з ослабленим імунітетом, а також вагітні мають право на безкоштовну 
вакцинацію проти грипу через свого терапевта або аптеку.  
Кожен, хто не має права на безкоштовну вакцинацію, може придбати вакцину в аптеці. 
 

Чи може грип бути серйозним захворюванням? 
Грип та звичайна застуда є інфекційними респіраторними захворюваннями, але 
викликаються різними вірусами.  
 
Грип набагато гірший за застуду та може призвести до серйозних захворювань або 
навіть смерті. 

Які основні моменти я маю пам'ятати? 
Грип та Covid-19 можуть бути непередбачуваними та дуже заразними.  
За прогнозами, нинішня зима буде більш суворою щодо захворюваності на грип, ніж у 
попередні роки.  
Не забувайте прикривати рот і ніс, коли кашляєте чи чхаєте, та часто мийте руки. 
 

Про те, як працюють вакцини, можна дізнатися на веб-сайті Всесвітньої 
організації охорони здоров'я: Як працюють вакцини? (who.int) 
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