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

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. Ці ефекти неприємні, 
але вони зникають спонтанно за кілька 
днів і тому не вважаються серйозними.

›     Можливо, що деякі побічні ефекти можуть 
бути більш вираженими, тривати більше 
часу або виникати набагато пізніше 
після вакцинації. Вони також можуть 
бути рідкісними або взагалі іншого типу: 
такі побічні ефекти ще не були відомі 
під час ухвалення вакцини, їх називають 
непередбаченими ефектами. Важливо 
інформувати нас про серйозні побічні 
або непередбачені ефекти, для того щоб 
ми могли надати необхідну допомогу.

›     Якщо у Вас виникнуть побічні ефекти, 
скажіть про це Вашому лікарю або 
зверніться до аптеки. 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.

Я вагітна. Чому мені 
необхідно вакцинуватися ?
У разі захворювання на COVID-19 наявні 
у цей час дані свідчать про високу 
вразливість вагітних жінок, а також 
підвищений ризик розвитку важких форм 
хвороби у матері, викидню і передчасних 
пологів.

У зв’язку з цим Вища Рада з питань 
інфекційних захворювань Люксембургу 
(CSMI) рекомендує вакцинацію для вагітних 
жінок, починаючи з 10 тижня вагітності. 

Ця рекомендація зараз стосується тільки 
вакцин типу мРНК.

Захистити моє здоров’я 
і здоров’я моєї дитини 
після вакцинації.
Ми хочемо звернути особливу увагу 
до Вашого здоров’я і здоров’я Вашої 
майбутньої дитини.

У зв’язку з цим Центр фармаконагляду 
Нансі зв’яжеться з Вами в кінці Вашої 
вагітності для контролю стану Вашого 
здоров’я і здоров’я Вашої дитини.

Примітка: до цього часу не було 
повідомлень про будь-які ризикі.

Що мені необхідно робити 
після вакцинації?
›     Імунітет формується протягом перших 

тижнів після повної вакцинації. Це означає 
те, що Ви не будете захищені одразу! 

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

›     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.


