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Що мені необхідно робити 
у випадку виникнення 
побічних ефектів?
›     Вакцини, як і будь-які інші лікарські препарати, 

можуть спричинити побічні ефекти.

›     Найчастіше повідомляється про наступні побічні 
ефекти: біль у місці ін’єкції, втома, головний біль, 
ломота, озноб, біль у суглобах і гарячка.

›     Якщо у Вас виникнуть побічні ефекти, скажіть 
про це Вашому лікарю або зверніться до 
аптеки. Це стосується будь-яких побічних 
ефектів, які, на Вашу думку, можуть бути 
пов’язані з введеною Вам вакциною. Ви також 

можете безпосередньо заявити про них 
через національну систему оповіщення:   
https://gd.lu/dt7jsg

›     Інформаційний лист про вакцину можна знайти 
на сайті covidvaccination.lu в рубриці InfoVAXX.

Не відмовляйтеся від звичайних дій
продовжуйте 
дотримуватися 
карантинних обмежень.

Що мені необхідно робити 
після вакцинації?
›     В залежності від вакцини можуть бути 

необхідними дві дози: Перевірте, чи записані Ви 
на прийом для отримання другої дози у центрі 
вакцинації. Важливо дотримуватися терміну для 
підвищення ефективності вакцини.

›     Імунітет формується протягом перших тижнів 
після повної вакцинації. Це означає те, що Ви не 
будете одразу захищені від COVID-19!

›      Можливо, що Ви ще зможете заразити COVID-19 
людей у Вашому оточенні. Продовжуйте 
дотримуватися карантинних обмежень.

›     Продовжуйте приймати участь у масштабному 
тестуванні, навіть якщо Ви вже вакциновані.

Інформація 
про тромбоз
Мінімальний ризик 
виникнення тромбозу після 
вакцинації вакцинами 
Vaxzevria® (AstraZeneca) або 
Janssen (Johnson & Johnson) 

Що мені необхідно 
робити у разі появи цих 
симптомів?
Ви повинні терміново звернутися 
до лікаря, якщо Ви помітите у 
себе один з вищезазначених 
симптомів протягом кількох 
тижнів після ін’єкції. Зверніться 
до Вашого лікаря. Ви також 
можете зателефонувати у 
чергову медичну службу. 
В екстренних випадках 
телефонуйте за номером 112.
Ви також можете заявити про 
побічні ефекти через національну 

систему оповіщення:  
https://gd.lu/dt7jsg

Спостерігалися випадки 
формування незвичайних кров’яних 
згустків з невисоким рівнем 
бляшок після вакцинації вакцинами 
Vaxzevria® або Janssen. Ризик 
таких побічних ефектів дуже 
низький, але Ви повинні стежити 
за появою вірогідних симптомів, 
для того щоб отримати швидку 
медичну допомогу для запобігання 
ускладнень і скорішого одужання.

Які вірогідні 
симптоми тромбозу, 
спричиненого 
вакцинацією?
›    задишка
›    біль у грудній клітці
›    набряк ніг
›    тривалий біль у животі
›    неврологічні симптоми, такі 

як, сильний або тривалий 
головний біль, порушення зору

›    дрібні кров’яні точки під 
шкірою поза місцем ін’єкції
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