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Coronavirus (COVID-19) health alert

Вакцини проти COVID-19

Безпечна й ефективна вакцина проти COVID-19, доступна для всіх в Австралії, допоможе
захистити вас, вашу сім'ю і суспільство від коронавірусу.

Вакцини проти COVID19 будуть безкоштовними для всіх мешканців Австралії, навіть якщо ви не є громадянином
або резидентом Австралії. Сюди входять особи без картки Medicare, іноземні туристи й студенти, робочі
іммігранти та особи, що шукають притулку.

Коли я зможу отримати щеплення проти COVID-19 і як можна записатися на
прийом?
Уряд Австралії прагне до того, щоб кожен мешканець Австралії мав доступ до безпечної, безкоштовної вакцини
проти COVID-19, якщо вирішить зробити щеплення.

Ви можете перевірити, коли і де ви можете отримати вакцину, використовуючи систему Eligibility Checker.

Що робити, якщо ви не маєте право на Medicare
Якщо у вас немає картки Medicare або ви не маєте права на Medicare, ви можете зробити безплатне щеплення в
клініці вакцинації Співдружності Австралії, штату або території. Щоб дізнатися, де і коли ви можете зробити
щеплення проти COVID-19, скористайтеся системою Eligibility Checker.

Для отримання додаткової інформації ви також можете зателефонувати до Національної служби допомоги з
коронавірусу за номером 1800 020 080. Для отримання перекладацьких послуг - зателефонуйте за номером 13 14
50.

Як отримати доказ вашої вакцинації проти COVID-19

https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert
https://www.health.gov.au/
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility


Якщо у вас немає картки Medicare або ви не маєте права на отримання Medicare, ви можете отримати
підтвердження того, що вам було зроблено щеплення проти COVID-19, наступним чином:

Попросити медпрацівника, який проводить вакцинацію, роздрукувати для вас копію виписки з історії
імунізації (Immunisation History Statement).

Зателефонувати до Австралійського реєстру імунізації за номером 1800 653 809, для перекладацьких послуг
зателефонувати за номером 13 14 50, щоб отримати копію виписки з історії імунізації (Immunisation History
Statement) поштою. Доставка поштою може зайняти до 14 днів.

Жінки, які вагітні, годують грудьми або планують завагітніти
Якщо ви вагітні, ви маєте право на отримання вакцини Pfizer проти COVID-19.

Королівський коледж акушерів і гінекологів Австралії і Нової Зеландії (RANZCOG) і Австралійська технічна
консультативна група по імунізації (ATAGI) рекомендують проводити вакцинацію вагітних жінок вакциною Pfizer
на будь-якому терміні вагітності.

Якщо вагітна жінка заразиться на COVID-19, вона піддається підвищеному ризику важкої форми захворювання, а її
ще не народжена дитина також ризикує народитися недоношеною або потребувати стаціонарного лікування.
Саме тому вакцинація проти COVID-19 рекомендується всім вагітним.

Якщо ви намагаєтеся завагітніти або годуєте грудьми, ви можете отримати вакцину

Чи можна робити щеплення від COVID-19 дітям?
Австралійські спеціалісти з імунізації, Австралійська технічна консультативна група по імунізації (ATAGI),
рекомендують зробити щеплення вакциною Pfizer у пріоритетному порядку наступним дітям у віці 12-15 років:

дітям з певними захворюваннями, що підвищують ризик розвитку важкої форми COVID-19

дітям аборигенів і мешканців островів Торресової протоки у віці від 12 до 15 років

всім дітям у віці від 12 до 15 років, що мешкають у віддалених населених пунктах.

 

Якщо у вас інвалідність
Деякі особи з інвалідністю більшою мірою ризикують серйозно захворіти, якщо вони заразяться на COVID-19.
Передивіться додаткову інформацію про те, коли і як особи з інвалідністю отримають вакцинацію.

Де будуть доступні вакцини
Отримати щеплення можна буде у декількох пунктах, включаючи:

клініки вакцинації Співдружності Австралії

загальних лікарських практиках, які беруть участь у програмі вакцинації

медичних центрах Aboriginal Controlled Community

клініки вакцинації в штатах, а також

аптеки в деяких штатах і територіях.

Ви можете перевірити, коли і де ви можете отримати щеплення проти COVID-19, використовуючи систему
Eligibility Checker.

Що це означає для вас
Краще, що ви можете зробити - це залишатися в курсі подій і продовжувати дотримуватися правил COVIDSafe.

Для забезпечення безпеки вам і вашій громаді на період очікування і після вакцинації, ви повинні продовжувати
робити наступне:

Дотримуйтеся відстані 1,5 метра від інших людей і уникайте рукостискань і контакту з людьми поза домом.

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register/what-immunisation-history-statement
https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/getting-vaccinated-for-covid-19/information-for-people-with-disability-about-covid-19-vaccines
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility


Залишайтеся вдома, якщо погано себе почуваєте, і пройдіть тест на COVID-19. Ви повинні залишатися
вдома, поки не прийдуть результати.

Регулярно мийте руки з милом або використовуйте дезінфекційний засіб для рук.

Завжди кашляйте або чхати у згин руки або серветку і відразу викидайте серветку до смітника.

Схвалення вакцини
Незалежний регулятивний орган Австралії у галузі фармацевтики - Адміністрація з терапевтичних
засобів (Therapeutic Goods Administration, TGA) - встановив суворі стандарти для перевірки
можливих вакцин проти COVID-19. TGA схвалить вакцини тільки якщо вони безпечні й ефективні.

TGA буде продовжувати перевіряти кожну партію вакцин на якість і стежити та повідомляти про будь-які
побічні ефекти після вакцинації.

Розроблення вакцини проти COVID-19
Нагальність пандемії COVID-19 означає, що усі наявні ресурси і зусилля були спрямовані на пошук безпечної та
ефективної вакцини.

Розробка сталася швидко, внаслідок:

фінансування і співпраці між розробниками вакцин і урядами по всьому світі на нечуваних раніше рівнях

досягнення у галузі технологій, які дозволили розробляти вакцини швидше, ніж в минулому

клінічних випробувань, що просувалися швидше, оскільки COVID-19 був широко
поширений, тому відмінності між вакцинованими й не вакцинованими групами могли бути виявлені раніше.

Захист за допомогою вакцинації
Вакцини зміцнюють імунну систему, привчаючи її швидко запам'ятовувати і боротися з 

конкретними збудниками захворювань.

Вакцина проти COVID-19 буде здійснюватися за допомогою ін'єкції кваліфікованим медичним працівником.

Після вакцинації, якщо ви все ж заразитеся COVID-19, то хвороба скоріше за все буде не такою важкою.

Вакцини є безпечним способом зміцнення імунної системи, не викликаючи захворювання.

Можливі побічні ефекти від вакцин від COVID-19
Усі ліки, включаючи вакцини, мають свої ризики й переваги. Зазвичай, будь-які побічні
ефекти незначні й можуть тривати лише декілька днів.

Деякі зі звичайних тимчасових побічних ефектів від вакцини проти COVID-19 включають біль у місці ін'єкції,
підвищену температуру або м'язові болі.

У деяких осіб від вакцини виникають грипоподібні симптоми, які є більш серйозні порівняно з іншими
поширеними щепленнями, і їм може знадобитися лікарняний. Для вакцини Pfizer ці симптоми більш поширені
після отримання другої дози. Для вакцини AstraZeneca ці симптоми більш поширені після отримання першої дози.

Зверніться до лікаря, медсестри або безпосередньо в лікарню, якщо:

у вас є реакція, яку ви вважаєте важкої або несподіваною

ви стурбовані вашим станом після вакцинації.

TGA продовжує контролювати безпеку вакцин, поки вони використовуються в Австралії. Більш детальну
інформацію про систему моніторингу безпеки вакцин в Австралії і про те, як повідомити про підозру на побічний
ефект, можна знайти на сайті TGA.

Ви самі можете вибрати, чи хочете зробити щеплення
Вакцинація в Австралії є добровільною, і ви можете обрати, чи хочете ви зробити щеплення проти COVID-19.

https://www.health.gov.au/contacts/therapeutic-goods-administration-tga
https://www.tga.gov.au/covid-19-vaccines


Якщо ви вирішите не робити щеплення від COVID-19, це не вплине на право вашої сім'ї отримувати Family Tax
Benefit Part A або childcare fee assistance.

У майбутньому щеплення проти COVID-19 може стати обов'язковою вимогою для подорожей або для людей, які
працюють на певних робочих місцях з високим ступенем ризику, наприклад, в місцях догляду за літніми людьми.
Якщо так станеться, то для осіб, які не можуть бути вакциновані за медичними показниками, буде зроблено
виняток.

Міжнародні та внутрішні пересування після вакцинації
Рекомендації австралійського уряду для мандрівників не змінилися, навіть якщо ви пройшли вакцинацію.

Пасажирам, які приїжджають в Австралію, необхідно:

пройти тест на COVID-19 за 72 години або менше до вильоту рейсу за розкладом

при реєстрації на рейс надати негативний результат тесту.

Особи, які прибувають в Австралію, можуть перебувати в карантині протягом 14 днів, і їм, можливо, доведеться
дотримуватися інших обмежень на пересування по штатах і територіях.

Перед тим, як відправитися у подорож до іншого штату або території, вам слід відвідати сайт штату чи території,
де ви знайдете інформацію про обмеження на пересування:

Australian Capital Territory COVID-19

New South Wales COVID-19

Northern Territory COVID-19

Queensland COVID-19

South Australia COVID-19

Tasmania COVID-19

Victoria COVID-19

Western Australia COVID-19

Де можна знайти вірогідну інформацію
Важливо, щоб люди користувалися інформацією з надійних джерел про програму вакцинації проти COVID-19.

Для отримання точної, науково обґрунтованої інформації про вакцини проти COVID-19 відвідайте сайт
Департаменту внутрішніх справ. Відповіді на типові запитання про вакцини проти COVID-19 доступні на 63 мовах
на сайті Департаменту охорони здоров'я.

Ви також можете зателефонувати до Національної служби допомоги з коронавірусу за номером телефону 1800
020 080. Для отримання послуг з письмового та усного перекладу зателефонуйте за номером 131 450.

Підпишіться на новини про вакцину проти COVID-19
Підпишіться на розсилку новин про австралійські вакцини проти COVID-19.

Ресурси

This image hasn't loadedyet. Close the print dialognd try again.
COVID-19 vaccination – Ukrainian Австралійські медичні експерти ATAGI
рекомендують всім дорослим зробити щеплення доступними вакцинами. (ATAGI
recommends all adults get vaccinated)

Ukrainian - Українська 9 August 2021 Poster

This poster, in Ukrainian, explains that all adults should get vaccinated with the available
vaccines.

https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-restrictions/coronavirus-covid-19-advice-for-international-travellers
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-restrictions/coronavirus-covid-19-advice-for-international-travellers#quarantine-for-incoming-travellers
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-restrictions/coronavirus-covid-19-domestic-travel-restrictions-and-remote-area-access#state-and-territory-travel-restrictions
https://www.covid19.act.gov.au/
https://www.nsw.gov.au/covid-19
https://coronavirus.nt.gov.au/
https://www.covid19.qld.gov.au/
https://www.covid-19.sa.gov.au/
https://coronavirus.tas.gov.au/
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www.wa.gov.au/government/covid-19-coronavirus
https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/misinformation-and-truths-about-coronavirus
https://www.health.gov.au/resources/publication/covid-19-vaccines-common-questions-other-languages
https://www.health.gov.au/using-our-websites/subscriptions/subscribe-to-our-covid-19-vaccines-update
https://www.health.gov.au/resources/publications/atagi-recommends-all-adults-get-vaccinated-ukrainian
https://www.health.gov.au/resources/publications/atagi-recommends-all-adults-get-vaccinated-ukrainian

