
 

 

COVID-19 Бівалентний Бустер 
 
Яка різниця між бівалентними та попередніми бустерами? 
Бівалентна вакцина COVID-19 має дві складові, що забезпечують кращий захист: одна складова 
призначена для оригінального вірусу COVID-19, а інша - для варіанту Омікрон.  
 
Коли мені слід отримати бівалентний бустер? 
Кожна вікова група може мати різні умови отримання дози. Для наступних груп передбачен 
скорочений інтервал між дозами: 

o Люди віком 70+ 
o Люди віком 12+, які мають помірно важке або важке імунодефіцитне становище 
o Люди віком 12+, які проживають в установах тривалого догляду або в установах для 

людей похилого віку 
o Люди віком 55+, які належать до корінних народів 
o Люди віком 50+, які належать до африканських новошотландців 
o Вагітні жінки  

Для отримання останніх рекомендацій див. https://www.nshealth.ca/coronavirusvaccine.  Якщо у 
Вас є питання, будь ласка, телефонуйте: 1-833-797-7772 (понеділок-п'ятниця з 7:00 до 19:00, 
субота-неділя з 10:00 до 18:00). При дзвінку на цей номер Ви можете попросити перекладача. 

 
Чи повинні вагітні або годуючі грудьми жінки отримувати бівалентний бустер? 
Так. Громадська охорона здоров'я наполегливо рекомендує людям, які планують вагітність, або 
вагітні, або годують груддю, одержувати вакцини проти COVID-19. Як зазначалося, вагітні мають 
право на скорочений інтервал. 
 
Якщо у мене вже був Covid, коли я маю отримати бівалентний бустер? 
Це залежить від того, чи Ви отримали свою основну серію вакцин чи ні. Будь ласка, зверніться до 
розділу: «Відповідність критеріям вакцинації після одужання від COVID-19» на цьому веб-сайті: 
https://www.nshealth.ca/coronavirusvaccine. 
 
Чи можу я отримати вакцину проти грипу та ревакцинацію COVID-19 одночасно? 
Так. Люди віком 5 років і старші можуть безпечно отримати вакцину проти грипу до, після або 
навіть одночасно з ревакцинацією. Незабаром сюди можуть включити дітей молодшого віку. Для 
отримання додаткової інформації перейдіть на цей веб-сайт: 
https://novascotia.ca/flu/?gclid=EAIaIQobChMI-4uuzdrE_AIVDTizAB3VMg1JEAAYASAAEgJYyfD_BwE  
 

Чи можуть мої діти отримувати інші педіатричні вакцини та бустерну дозу COVID-19 одночасно? 

Це залежить від багатьох чинників. Поговоріть зі спеціалістом у галузі охорони здоров'я, щоб 

визначити час вакцинації проти COVID-19 та вакцинації, що не стосується COVID-19.  

 

Наскільки безпечно робити щеплення від Covid-19? 
Після вакцинації часто виникають тимчасові побічні ефекти. Зазвичай вони тривають від кількох 
годин до кількох днів після вакцинації. Часто побічні ефекти включають почервоніння, набряк 
та/або болючість у місці введення голки. Також можуть бути більш загальні побічні ефекти, такі як 
втома, озноб, легка лихоманка, головна біль, м'язові болі та болі в суглобах. Це природна реакція 
організму на зміцнення імунітету. 
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Існує невелика ймовірність серйозної алергічної реакції на вакцину, яка називається анафілаксією. 
Зазвичай це відбувається невдовзі після того, як людина отримує вакцину і це піддається 
лікуванню. Тому Вас попросять залишитись у клініці протягом не менше 15 хвилин після 
вакцинації, щоб персонал міг спостерігати за цими дуже рідкісними реакціями та швидко 
вилікувати їх. Для отримання додаткової інформації про побічні ефекти перейдіть на веб-сайт: 
https://www.nshealth.ca/coronavirus-what-expect-covid-19-vaccine-clinic  
 
Якщо я отримав щеплення від Covid-19 в іншій країні, чи потрібно робити бівалентний бустер?  
Так. Тим не менш, Ви повинні оновити Ваші записи про щеплення в системі охорони здоров'я 
Нової Шотландії, перш ніж Ви зможете записатися на прийом ревакцинації. 
Ви можете завантажити свідоцтво про вакцинацію з іншої країни або провінції за цим посиланням:  
https://vaccineentryservice.novascotia.ca/ . Оновлення Ваших записів може тривати кілька тижнів.   
 
Як я можу отримати підтвердження вакцинації? 
Ви можете отримати доступ до підтвердження вакцинації тут: 
https://novascotia.flow.canimmunize.ca/en/portal  
Зауважте, що Ваші попередні дози в іншій країні не з'являються автоматично в цій системі, поки Ви 
не завантажите їх, як пояснювалося в попередньому питанні.  
 
Як я можу отримати бівалентний бустер? 
Перш ніж Ви почнете: 

• Вам потрібна дійсна карта здоров'я Нової Шотландії, щоб записатися на прийом онлайн. 
• Якщо у Вас немає медичної картки, зателефонуйте за номером 1-833-797-7772. 

Доступний перекладач. 
• Якщо Ви записуєтеся на додаткову або бустерну дозу вакцини проти COVID-19, Вам може 

знадобитися підтвердити відповідність критеріям. Це означає, що Ваші попередні 
вакцини проти COVID-19 мають бути оновлені у системі Нової Шотландії. Щоб 
завантажити дози, отримані в іншій країні або провінції, перейдіть на цей веб-сайт: 
https://vaccineentryservice.novascotia.ca/  

 
Як записатися на прийом: 

• Онлайн у клініку: https://novascotia.flow.canimmunize.ca/en/covid-flu-booking  
• Зателефонуйте 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). 
o Якщо Вам потрібний перекладач, зателефонуйте за цим номером, щоб 

записатися на прийом (доступно більше 125 різних мов).  
o Коли Ви зателефонуєте за цим номером, фахівець обговорить з Вами питання 

про стан здоров'я та відповість на Ваші запитання щодо вакцинації.  
• Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт ISANS «Як забронювати запис 

на вакцинацію How to Book a Vaccine Appointment - Project Beacon .  
 
Як знайти клініку з обслуговуванням без попереднього запису  

• Вакцинація також надається в різних клініках, де не потрібний попередній запис. Ці місця 
та час змінюються щотижня https://www.nshealth.ca/drop-in-vaccine-clinics  

• Аптеки також пропонують такі послуги: https://pans.ns.ca/walk-covid-19-vaccine-clinics   
• Аптеки також можуть надавати брошури різними мовами, коли клієнти отримують 

вакцину.  
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