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Для опікунів та дітей

Вакцинація проти
covid-19 для дітей віком
12 років та старших
Covid-19 – інфекційне захворювання. Вакцинація забезпечує ефективний захист від інфекційної хвороби

Вірус легко розповсюджується
Covid-19 є інфекційним. Перебування вдома під час хвороби знижує ризик поширення інфекції, проте неможливо
повністю зупинити поширення інфекції. Вакцинація є
найефективнішим способом захистити дітей від хвороби
Covid-19.

Більшість людей після щеплення почуваються добре. Деякі
люди починають відчувати втому, у них піднімається температура або з'являється біль у тілі. Це нормальна реакція, і
вакцинованій людині потрібно лише відпочивати в такий
день. Також може відчуватися біль у руці, в яку було зроблено ін'єкцію.
Серйозні побічні ефекти після вакцинації трапляються
дуже рідко. Але якщо ви погано почуваєте себе після
вакцинації і у вас є симптоми, які ви не можете зрозуміти,
важливо звернутися за медичною допомогою. Дуже рідкісним побічним ефектом після щеплення від ковід-19 є
запалення серцевого м'яза. В такому випадку відчувається
біль у грудях та утруднене дихання. Але міокардит частіше
виникає після перенесених вірусних інфекцій, наприклад,
якщо ви захворіли на ковід-19, а не після вакцинації проти
ковід-19. Якщо вашій дитині погано, ви можете зателефонувати за номером 1177 до "Вардгідена", щоб отримати
поради та рекомендації.

Вакцинація захищає
Вакцинація пройшла ретельне тестування, щоб захистити дітей від серйозних захворювань і бути безпечною
при застосуванні. Багато мільйонів дітей у всьому світі
вже вакциновані проти covid-19.
У деяких випадках існує ризик зараження, навіть якщо
ви щеплені, але це велика рідкість. Якщо все-таки відбувається зараження, то переноситься воно у дуже легкій
формі. Навіть якщо ви були вакциновані проти covid-19,
все одно важливо залишатися вдома у разі застуди або
захворювання.

Про вакцинацію
Перед вакцинацією вам поставить кілька запитань про
стан здоров'я вашої дитини, наприклад, чи є у дитини
алергія на щось. Вакцина вводиться у вигляді ін'єкції
у плече.

Є ПИТАННЯ?
Перед щепленням часто виникають питання. Не соромтеся
говорити про вакцинацію вдома та читати про неї інформацію
разом з дитиною.
Більш детальна інформація доступна за адресою
•
1177.se
•
Folkhalsomyndigheten.se
На сайті 1177.se ви можете дізнатися, який актуальний робочий
графік у вашому регіоні та як ваша дитина може отримати
можливість пройти вакцинацію.
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Як дорослі, так і діти можуть захворіти на Ковід-19 Діти
зазвичай переносять захворювання в легшій формі, але
все ж таки деякі можуть захворіти дуже серйозно або почуватися дуже погано протягом тривалого часу. Вакцина
допомагає організму захистити себе від хвороби. Діти,
які досягли 12-річного віку, можуть бути вакциновані
проти covid-19. Вакцинація є добровільною та безкоштовною.

Так ваша дитина може почуватися після щеплення

