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Що треба знати про вакцину від COVID-19 для Канади
Придбання безпечної та ефективної вакцини від COVID-19 для канадців
Вакцинація є одним з найефективніших способів запобігти поширенню та знизити шкоду від
інфекційної хвороби, чи то сезонний грип, чи то дитячі інфекції. Безпечна та ефективна вакцина,
чи кілька вакцин, від COVID-19 захистять нас від нового коронавірусу, ставши важливим кроком
для безпечного повернення до нормального життя у Канаді та у цілому світі. Уряд Канади працює
на всіх можливих фронтах для того, щоб заручитися доступом до безпечних та ефективних вакцин
та пов’язаних з ними матеріалів для канадців. Ось що канадцям необхідно знати про майбутню
вакцину від COVID-19.

Для використання в Канаді буде ухвалено тільки безпечні та ефективні вакцини.
Канада користується світовим визнанням за свої високі стандарти експертизи та
ухвалення ліків та вакцин та за свої системи моніторингу; ці стандарти та системи
вживатимуться безкомпромісно. Уряд Канади здобув доступ у реальному часі до даних
виробничих клінічних іспитів найперспективніших вакцин-кандидатів і співпрацює зі світовою
регуляційною громадою, щоб запевнитись у безпечності та ефективності вакцин від COVID-19,
перш ніж ухвалити їх.
Вакцина буде доступна кожному. З огляду на безпрецедентне всесвітнє фінансування
та співробітництво, у світі зараз розробляється понад 150 вакцин-кандидатів. Уряд
Канади вкладає кошти у дослідження, що проводяться в Канаді, і вже уклав попередні
угоди про закупівлю багатьох сотен мільйонів доз найбільш перспективних вакцинкандидатів з різних країн. Це дасть канадцям доступ до безпечних та ефективних вакцин, як тільки
ті будуть готові. Не всі розробки вакцини будуть успішними, і тому ми заздалегідь закупляємо
низку найперспективніших вакцин-кандидатів. Міністерство охорони здоров’я Канади
зосереджується на тому, щоб розглядати та ухвалювати вакцини від COVID-19 якнайшвидше, але
при цьому за умови, щоб вони були добре вивчені та безпечні.
Оскільки спочатку кількість вакцини буде обмеженою, одразу після ухвалення у
першу чергу вакцинуватимуться ключові групи населення. Ми передбачаємо, що у
перші тижні та місяці після ухвалення Міністерством охорони здоров’я Канади для
вживання у Канаді матимем обмежену кілкість у лише декілька мільйонів доз. Це
означає, що уряди працюватимуть разом і залучать незалежних експертів, наприклад
Національний консультативний комітет з імунізації (NACI), при визначенні пріоритетів вакцинації.
Це дозволить нам досягти найбільшого ефекту, захистивши високоризикові групи населення та
людей, які забезпечують безперебійність наших епідемічних заходів, а також функціонування
суспільства та економіки. Коли кількість наявних вакцин стане достатньою, програму вакцинації
буде розширено.

Виробка імунітету потребує часу. Однієї дози вакцини може не вистачити для надання
індивідуального захисту. Можливо, щоб ваш організм міг виробити адекватний
імунітет, ви потребуватимете другу дозу. Нам поки що не відомо, який рівень імунітету
в населенні вистачає для досягнення колективного імунітету. До того часу канадцям слід
продовжувати мити руки, залишатися вдома у випадку захворювання, витримувати фізичну
відстань, носити маску, як належить, і дотримуватися правильної гігієни при кашлі та гігієни
поверхонь.
Вакцини від COVID-19 будуть безкоштовними. З мірою того, як зростатиме
виробництво та розподіл вакцин, ми передбачаємо, що матимемо змогу зробити
вакцинацію безкоштовно кожному канадцю, який побажатиме. Ми знаємо також, що
живемо у глобальній громаді, й отже беремо зобов’язання зробити так, щоб економіки
з низьким та середнім доходом в усьому світі теж мали доступ до безпечних та ефективних вакцин
від COVID-19. Поки ми всі не будемо захищені, ризик повернення COVID-19 зберігатиметься.
Вакцинація – це вибір, який ви повинні зробити, щоб захистити себе, свою родину та
громаду. Цей особистий вибір, важливий для запобігання серйозній хворобі, становить,
на думку більшості канадців, складову частину доброго здоров’я.
Ми зобов’язуємося працювати спільно з канадцями і тримати вас у курсі справ. Зміни,
що відбуваються, вимагають від нас нових підходів. У нашому поході по безпечну та
ефективну вакцину від COVID-19 для канадців нашими провідниками є добре
відлагоджена канадська система охорони здоров’я, знання та прозорливість вчених
дослідників, медичних робітників, промисловців, керівників громад, а також знання корінних
народів. Щоб залишатися в курсі подій, звертайтеся на сайт Canada.ca/coronavirus та до надійних
джерел інформації.
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