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Навіщо робити ще одне щеплення від COVID-19?
Якщо ви працюєте у сфері охорони здоров'я, то наражаєтеся на високий ризик
зараження COVID-19.
Важливо підтримувати актуальність вакцинації проти COVID-19, навіть якщо
ви щеплені або перехворіли на COVID-19. Адже захист, який ви отримали від
попередніх вакцин, або після перенесеної інфекції COVID-19 може з часом
слабшати.
Бустери підвищують ваш захист від COVID-19, а також захищають людей, про
яких ви піклуєтеся.

Скільки доз вакцини проти COVID-19 я мав(ла) отримати?
За рекомендацією Національного консультативного комітету з імунізації (NIAC):
• ви мали отримати першу серію вакцини проти COVID-19 (зазвичай 2 дози, за
винятком людей, які отримали одну дозу вакцини проти COVID-19 компанії
Janssen)
• після цього ви маєте отримати першу бустерну дозу
• після цього має бути введено другу бустерну дозу

Коли я маю отримати бустер?
Ви маєте отримати бустерну дозу щонайменше через 4 місяці після останнього
щеплення від COVID-19.
Якщо ви перехворіли на COVID-19, вам слід почекати не менше 4 місяців після
появи симптомів або після отримання позитивного результату аналізу, перш ніж
отримувати бустерну дозу.

Яку вакцину мені запропонують для бустеру?
Національний консультативний комітет з імунізації (NIAC) в Ірландії рекомендував
три адаптовані мРНК вакцини проти COVID-19 як бустерні дози після схвалення
Європейського агентства з лікарських засобів (EMA). Ось ці вакцини:
• Comirnaty® BA.1 (Вакцина Pfizer)
• Comirnaty® BA.4-5 (Вакцина Pfizer)
• Spikevax® BA.1. (Вакцина Moderna)
Хоча всі попередні вакцини забезпечують захист від COVID-19, очікується, що
адаптовані вакцини забезпечать більш широкий захист від варіантів COVID-19.

Що відомо про безпеку бустерів?
У нас менше інформації про безпеку другого та наступних бустерів проти
COVID-19. Однак багато країн ввели своєму населенню кілька доз вакцини проти
COVID-19. Дослідження показують, що досі не було жодних непередбачених
проблем із безпекою у людей, які отримали кілька бустерів.
Очікується, що безпека адаптованих вакцин буде подібною до попередніх
вакцин. Безпека вакцин продовжить контролюватися EMA. Усі адаптовані
вакцини містять трометамол, тому ви не можете зробити щеплення ними, якщо
у вас була анафілаксія (важка алергічна реакція) на трометамол.

Чи ліцензовані бустерні вакцини Європейським агентством
з лікарських засобів (EMA)?
Другий або наступні бустери мРНК-вакцин не були схвалені EMA.
Рекомендації NIAC можуть відрізнятися від рекомендацій EMA через місцеві
особливості та показники. В Ірландії ми дотримуємося рекомендацій NIAC .

Чи можна отримати вакцину проти COVID-19 одночасно з
вакциною проти грипу?
Так. Якщо ви збираєтеся зробити щеплення від грипу, можна одночасно зробити
щеплення будь-якою вакциною проти COVID-19. Вам не потрібно чекати, щоб
отримати щеплення від COVID-19 разом зі щепленням проти грипу – ви можете
зробити щеплення від COVID-19 вже зараз.

Додаткова інформація
Ви можете отримати важливу інформацію про щеплення від COVID-19
на сайті hse.ie/covid19vaccine або зателефонувати до нашої команди в
HSELive за телефоном 1800 700 700. Вони працюють з 8:00 до 20:00 з
понеділка по п'ятницю та з 9:00 до 17:00 у суботу та неділю.
Ви також можете звернутися до свого терапевта, медсестри, фармацевта
або вакцинатора.
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