
Вакцинація - один з найефективніших способів захистити своє здоров’я. 
Доказано, що вакцини проти COVID-19 які застосовують в Канаді, дуже 
ефективні для запобігання важких форм захворювання, госпіталізації та 
смерті. 

Важливо дотримуватися рекомендованого вам графіка вакцинації, включаючи 
бустерні дози. Захист від COVID-19, надаваємий вакциною, згодом  
зменшуватиметься. Вчасний бустер-укол нагадує вашій імунній системі, як 
захистити себе, і допомагає підвищити ефективність вакцини проти важких 
форм хвороби. 

Ті, хто раніше хворіли на COVID-19, мають певний захист, але своєчасна вакцинація, 
підкріплена бустерними дозами, рекомендується для забезпечення тривалішого захисту та 
кращої ефективності. Зверніться до свого лікаря або місцевого осередку охорони здоров’я, 
щоб отримати додаткові відомості про найкращий час для вакцинації перехворілих.

Стан після COVID-19 відноситься до довгострокових наслідків, від яких страждають деякі 
перехворілі люди. Ми не знаємо, що викликає стан після COVID-19, тому найкращий спосіб 
запобігти цьому - вжити заходів, щоб уникнути COVID-19. Серед таких заходів - вакцинація та 
дотримання відповідних рекомендацій від установ охорони здоров’я.

Затвердження вакцин
Виробники ретельно перевіряють вакцини проти COVID-19 протягом розробки. 
Потім Міністерство охорони здоров’я Канади уважно переглядає кожну з них. 

До використання в Канаді вакцини затверджують лише в тому випадку, якщо 
результати їх тестування відповідають суворим вимогам безпеки, ефективності та 
якості від Міністерства охорони здоров’я Канади. Установи охорони здоров’я 
продовжують уважно стежити за вакцинами проти COVID-19 після їх затвердження, 
щоб допевнитися в безпечному використанні вакцин.  

Типи вакцин
мРНК-вакцини рекомендовано для більшості населення Канади.

Вакцини цього типу надають вашим клітинам інформацію, необхідну для створення 
білка коронавіруса. Цей білок запускає імунну відповідь організму, що допомагає 
захиститися від зараження вірусом COVID-19, виключити важку форму хвороби. 
Хоча вакцинація й знижує ризик зараження COVID-19, ви все одно можете 

захворіти навіть після вакцинації від COVID-19. 

Якщо ви не в змозі отримати мРНК-вакцину, Канада також затвердила до вжитку інші типи 
вакцин проти COVID-19, серед яких вакцини на основі вірусних векторів та білкових  
субодиниць і рослинні вакцини. Порадьтеся з медиками або працівниками закладу охорони 
здоров’я щодо того, які саме вакцини вам слід обрати. 

Продовжуйте додержуватися індивідуальних заходів з охорони 
здоров’я

Вакцини та індивідуальні заходи з охорони здоров’я  залишаються, як і раніше, дуже 
важливими факторами захисту власного здоров’я й здоров’я інших людей, особливо 
тих, хто має ризик важких ускладнень після захворювання на COVID-19. Ці заходи є 
найбільш ефективні, як їх застосовувати разом, тобто залишатися вдома, коли 
захворіли, носити респіратор або маску, та покращити вентиляцію приміщення.

Факти про вакцини проти COVID-19

Користуйтеся фактами. Відвідайте Canada.ca/covid-vaccine, щоб дізнатися більше.
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