
 

 

 
Запитання та відповіді  
про вакцини проти  
COVID-19 для дітей 

 
 
 
Чому дітям від 6 місяців варто робити щеплення від COVID-19? 
Діти, у яких COVID-19, можуть серйозно захворіти і потребувати лікування в лікарні. Вакцини 
продовжують забезпечувати надійний захист від найважчих наслідків COVID-19. Вакцинація дітей 
також може дати батькам більше впевненості в тому, що їхні діти зможуть ходити до дитячого садочку, 
у школи та інши заходи. 
 
Дітям потрібна одна чи дві вакцини? 
Дітям і підліткам потрібні дві вакцини. Діти від 6 місяців отримують меншу дозу, ніж підлітки та 
дорослі. 

 
Чому діти отримують менші дози? 
Їхня імунна система відрізняється від імунної системи дорослих. Менша доза забезпечує дуже 
хороший захист від COVID-19.  
 
Скільки часу потрібно чекати між першою та другою дозами для дітей? 
Дітям слід почекати щонайменше вісім тижнів між першою та другою дозами.  
 
Чи може вакцина від COVID-19 вплинути на статеве дозрівання або фертильність у дітей? 
Ні. Немає доказів чи наукових підстав вважати, що вакцина проти COVID-19 вплине на статеве 
дозрівання чи фертильність.  
 
Моя дитина хворіла на COVID-19. Чи можна дитині зробити щеплення від COVID-19? 
Так, Ваша дитина може отримати вакцину через вісім тижнів (2 місяці) після перенесеного 
захворювання на COVID-19. Вакцина допоможе захистити її від майбутніх захворювань. 
 
Скільки часу ми повинні чекати між вакциною проти COVID і запланованими вакцинами для 
шкільного віку? 
Дітям знадобляться дві дози вакцини проти COVID з інтервалом принаймні вісім тижнів, і вони 
вважатимуться повністю вакцинованими через 14 днів після другої дози. Дитина повинна зачекати 14 
днів до або після вакцинації проти Covid-19, щоб отримати планові щеплення, якщо інше не 
рекомендовано медичним працівником. 
 
 
Чи може моя дитина або я заразитися COVID-19, якщо ми хворіли ним раніше?  
Так, Ви або Ваша дитина можете заразитися COVID-19, якщо Ви хворіли ним раніше, особливо з 
Omicron. Вакцина дає Вам більше захисту, навіть якщо Ви вже мали COVID. Вакцина може допомогти 
запобігти серйозному захворюванню і смерті в разі повторного зараження. 
 



 

 

Зараз більшість обмежень знято. Чи означає це, що COVID-19 не існує, чи він уже не небезпечний?  
Ні, COVID-19 все ще існує. Це все ще небезпечно для літніх людей і 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. 
 
Підтвердження вакцинації більше не вимагається для участі у заходах. Чому тоді мої діти чи дорослі 
повинні отримувати вакцину? 
Вакцинація захищає Вас від серйозних захворювань і знижує ризик передачі їх іншим. Вакцинація 
допомагає захистити Ваших дітей, Ваших друзів і Вашу спільноту. Деякі види діяльності та роботи й 
надалі вимагатимуть підтвердження вакцинації (наприклад, працівники охорони здоров’я, вчителі, 
відвідувачі лікарень тощо). Крім того, якщо Ви хочете подорожувати, Ви повинні бути повністю 
вакциновані, щоб побувати в багатьох місцях Канади та світу. 
 
Чи проникає вакцина в ДНК організму людини? Я чув багато історій про те, що вакцина заважає 
змінювати гени в організмі людини. 
Ні, мРНК-вакцина не впливає на вашу ДНК. Вона навіть не потрапляє в ядро клітини.  
Коли вакцина потрапляє у Ваш організм, вона вчить клітини виробляти білок, який запускатиме імунну 
відповідь Вашого організму. Вона не стає частиною клітини і не живе у Ваших клітинах. 
 
Чому деякі люди одужують, але все ще мають позитивний результат? 
Людина з підтвердженим випадком COVID-19 може отримати позитивний результат ПЛР-тесту 
протягом 90 днів після зараження. Це тому, що ПЛР може виявити меншу кількість вірусного матеріалу. 
Це не означає, що Ви все ще заразні.  
 
Якщо у моєї дитини ослаблений імунітет, чи має вона право на додаткову дозу? 
Так, діти віком від 6 місяців до 4 років з ослабленим імунітетом можуть отримати одну додаткову дозу 
вакцини Moderna від COVID-19 через 56 днів після другої дози. Люди з ослабленим імунітетом (5 років і 
старше) можуть отримати одну додаткову дозу мРНК вакцини проти COVID-19 через 56 днів після 
другої дози. 
 
Де мої діти можуть отримати вакцину від COVID-19? 
В аптеці, клініці щеплень або в IWK. 
 
Як моїй дитині зробити щеплення? 
Перш ніж почати: 

• Вам потрібна дійсна медична картка Вашої дитини в Новій Шотландії, щоб записатися на 
прийом через Інтернет. 

• Вам потрібен номер телефону на випадок, 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  
• 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 

https://novascotia.flow.canimmunize.ca/en/covid-flu-booking


 

 

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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