
 

 

Ревакцинація вакциною проти COVID-19 
 

 
Що таке бустерна доза вакцини від COVID-19? 
Бустерна доза – це ще одна доза вакцини від COVID-19. Її можна отримати через півроку після 
перших двох доз. Представники громадської охорони здоров’я рекомендують повторну 
ревакцинацію людям віком від 50 років і особам із ослабленим імунітетом. Ви можете знайти 
більше інформації тут за адресою https://www.nshealth.ca/coronavirusvaccine  
 
Навіщо потрібна бустерна доза? 
Після первинної вакцинації Ваш імунітет з часом знижується, тому Ви все ще можете заразитися 
COVID-19. Бустер робить Вашу імунну систему сильнішою проти COVID-19 на більш довгий період. 
Отримавши бустер, Ви захистите себе та оточуючих. 
 
Бустерні дози є тією ж вакциною, що й перші дві дози? 
Так. Бустерні щеплення від COVID-19 мають той самий склад, що й поточні вакцини проти COVID-
19. Проте бустерна вакцина Moderna проти COVID-19 становить половину дози вакцини, яку люди 
отримали під час початкової серії. 
 
Чи я «повністю вакцинований», якщо не отримаю бустерну дозу? 
Так. Для Pfizer і Moderna Ви повністю вакциновані через два тижні після другої дози. Щодо Janssen, 
Ви повністю вакциновані через два тижні після вакцинації. 
 
Який бустер я повинен отримати? 

• Люди віком від 30 років можуть отримати повну дозу Pfizer або половину дози Moderna. 
Немає значення, яку вакцину Ви отримали першою. 

• Людям похилого віку, які проживають у закладах довгострокового догляду, потрібна повна 
доза Pfizer або повна доза Moderna. 

• Люди 18-29 років повинні отримати вакцину Pfizer як бустер, тому що ризик рідкісного 
побічного ефекту для серця менший. 

• Діти 12-17 років із медичними проблемами, які підвищують ризик важких захворювань, 
також повинні отримати бустерну дозу Pfizer.  

 
Який період очікування на отримання вакцини для тих, у кого позитивний тест на COVID-19? 
Для отримання додаткової інформації про стратегію щодо вакцин Нової Шотландії відвідайте: 
https://novascotia.ca/coronavirus/vaccine/.  
 
Чи можна вагітній жінці отримати бустер? Чи безпечно це для немовляти? 
Так, для вагітної особи безпечно отримати вакцину, включаючи бустерні дози. Вагітні жінки 
ризикують отримати більш серйозну хворобу, якщо вони заразяться COVID-19, і вакцини 
допомагають цьому запобігти. Вакцини проти COVID-19 не шкідливі для плода/немовляти. Крім 
того, антитіла від матері передаються плоду, що розвивається, тому дитина має певний захист, 
коли народжується. Мама також може передати антитіла через грудне молоко, що також може 
допомогти захистити її дитину. Вакцинована мама має менше шансів передати хворобу своїй 
дитині. Вагітна жінка може отримати першу бустерну дозу вакцини від COVID-19 через 120 днів 
після другої дози (або після 1 дози Janssen). 

https://www.nshealth.ca/coronavirusvaccine
https://novascotia.ca/coronavirus/vaccine/


 

 

 
Чи потрібна мені ревакцинація щороку? 
Досі незрозуміло, як довго вакцини забезпечуватимуть захист і чи потрібна ревакцинація щороку, 
як це робиться проти грипу. Для людей похилого віку ці питання дуже важливі, оскільки з віком 
наша імунна система слабшає. Фахівці вивчають тривалу імунну відповідь на вакцину.  
 
Чи можу я захворіти на COVID-19, якщо вже хворів ним раніше?  
Так, Ви можете заразитися COVID-19, якщо вже хворіли ним раніше, особливо якщо це був 
Омікрон. Вакцина дає Вам більше захисту, навіть якщо Ви вже мали COVID. Вакцина може 
допомогти запобігти важким захворюванням і смерті, навіть якщо Ви заразитеся знову. 
 
Зараз більшість обмежень знято. Чи означає це, що COVID-19 не існує, чи він більше не 
небезпечний?  
Ні, COVID-19 все ще існує. Це все ще небезпечно для людей похилого віку та людей з хронічними 
захворюваннями, особливо якщо вони не щеплені. Також важливо дотримуватися рекомендацій 
щодо охорони здоров'я, як-от носити маску в приміщенні, часто мити руки, прикривати рот під час 
кашлю та робити щеплення. 
 
Коли я зможу отримати свої первинні бустери? 
Існують різні інтервали між дозами вакцини та бустерами залежно від віку, стану здоров’я та 
критеріїв відповідності: 

➢ Між другою дозою та першою ревакцинацією:  
o 168 днів (24 тижні) для людей віком від 12 до 69 років 
o 120 днів (17 тижнів) для людей старше 70 років 

➢ Між першим і другим бустерами:  
o 168 днів (24 тижні) – вік 50–69 років 
o 120 днів (17 тижнів) – вагітні, які отримали ревакцинацію до того, як завагітніли. 
o 120 днів (17 тижнів) – люди віком від 50 до 69 років із помірним або важким 

імунодефіцитом та відповідні групи* (див. нижче) 
 
Зверніть увагу: Public Health рекомендує отримати другий бустер восени для кращого захисту під 
час майбутнього сезону застуди та грипу. Також можуть з’явитися нові вакцини, які можуть 
запропонувати ширший захист від варіанту Омікрон. Для отримання додаткової інформації 
дивіться тут 
 
Як я можу отримати бустер? 
Перш ніж почати: 

• Вам потрібна дійсна медична картка Нової Шотландії, щоб записатися на прийом 
онлайн. 

• Вам потрібен номер телефону, якщо з Вами потрібно буде зв'язатися. 
• Укажіть електронну пошту, коли бронюєте зустріч. Ви отримаєте електронний лист із 

підтвердженням запису на прийом, електронний лист із нагадуванням за день до запису 
та електронний лист з інформацією про вакцинацію після запису. 

 
Як записатися на прийом: 
Ви можете записатися на прийом: 

• Онлайн для клініки: https://novascotia.flow.canimmunize.ca/en/covid-flu-booking  

https://novascotia.ca/news/release/?id=20221026001
https://novascotia.flow.canimmunize.ca/en/covid-flu-booking


 

 

• Зателефонувати за номером 1-833-797-7772 (з понеділка по п’ятницю, з 7:00 до 19:00 та 
з суботи по неділю, з 10:00 до 18:00). Ви повинні дзвонити з канадського телефонного 
номера та знаходитися в Канаді, коли телефонуєте. Якщо клієнту потрібен переклад, це 
найкращий спосіб записатися на прийом (дивіться «Доступні послуги перекладу» нижче) 

Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт ISANS «Як забронювати запис на 
вакцинацію» How to Book a Vaccine Appointment - Project Beacon  

 
Як знайти клініку для прийому  
Вакцини також надаються в різних медичних закладах. Їх місця та час змінюються щотижня. З 
найактуальнішим списком громадських амбулаторій Ви можете ознайомитися тут: 
https://www.nshealth.ca/drop-in-vaccine-clinics.  
Аптеки також пропонують клініки швидкого прийому: https://pans.ns.ca/walk-covid-19-vaccine-
clinics  
 
Доступні послуги перекладу  
Якщо Вам потрібні послуги не англійською мовою, Ви можете попросити перекладача під час 
запису за телефоном 1-833-797-7772 (доступно понад 125 різних мов). Спеціаліст обговорить з 
клієнтами всі питання щодо здоров’я та скринінгу, а також відповість на будь-які занепокоєння та 
вагання клієнтів щодо вакцинації. 
Аптеки також надають брошури різними мовами, які клієнти можуть прочитати, коли отримають 
щеплення. На місці також може бути персонал, який перекладає. 
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https://www.projectbeacon.ca/wp-content/uploads/2021/09/How-to-Book-a-Vaccine-Appointment-16-9.pdf
https://www.nshealth.ca/drop-in-vaccine-clinics
https://pans.ns.ca/walk-covid-19-vaccine-clinics
https://pans.ns.ca/walk-covid-19-vaccine-clinics
https://novascotia.ca/coronavirus/restrictions-and-guidance/#full-vaccination
https://www.nshealth.ca/coronavirusvaccine?fbclid=IwAR1I4knWQytDQUxUKS3hlSriSZElTxIVoKZ8o_gRMYjyGXzQePa5fFccrTg
https://www.nshealth.ca/coronavirusvaccine?fbclid=IwAR1I4knWQytDQUxUKS3hlSriSZElTxIVoKZ8o_gRMYjyGXzQePa5fFccrTg
https://www.canada.ca/en/public-health/services/vaccination-children/safety-concerns-side-effects.html#a2
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/healthy-living/canadian-immunization-guide-part-4-active-vaccines/page-26-covid-19-vaccine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html

