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&nbsp;

На сьогодні в області розпочато 5-й етап вакцинації від COVID-19.

Це означає, що кожен житель області, незважаючи на належність до групи
професійного або медичного ризику, може обрати найближчий пункт щеплення чи
центр масової вакцинації, щоб щепитись. Повний перелік з адресами та телефонами
можна знайти на сайті vaccination.covid19.gov.ua . Також працюють мобільні бригади, які
вакцинують організовані колективи людей (від 50-ти осіб), професійні групи та
маломобільних громадян.

&nbsp; Як записатись на вакцинацію?

&nbsp; - до центру масової вакцинації записатись можна онлайн через медичну
інформаційну систему (МІС) або за телефоном центру. Детально на
vaccination.c
ovid19.gov.ua
або за номером 0 800 60 20 19.

&nbsp; - до пунктів щеплення за номером реєстратури закладу охорони здоров'я, на базі
якого створений пункт. Контакти на
vaccination.covid19.gov.ua або за номером 0
800 60 20 19.

&nbsp; - організовані колективи (від 50-ти осіб) можуть записатись за номером
контакт-центру 0 800 60 20 19. Після опрацювання заявки їм повідомлять, коли приїде
мобільна бригада.

&nbsp; - якщо ви працівник охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери, військовий,
працівник державних органів влади, зверніться до вашого роботодавця, щоб він
контактував із регіональним координатором і записав вас на вакцинацію, або оберіть
найближчий пункт чи центр масової вакцинації.
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&nbsp; - якщо ви не можете самостійно пересуватися, ви можете залишити заявку на
виїзд мобільної бригади з вакцинації додому за телефоном контакт-центру 0 800 60 20
19 або зателефонуйте до свого сімейного лікаря.

&nbsp; Запис у чергу на вакцинацію через сайт чи мобільний додаток “Дія” перестає
працювати, адже доступ до вакцинації відкритий для всіх. Якщо ви ще не вакцинувались,
оберіть найближчий пункт щеплень чи центр масової вакцинації та захистіть себе.

&nbsp; Пріоритет у вакцинаціїнадається таким групам, як медики, освітяни, соціальні
працівники, військові, люди літнього віку 60+ та люди із супутніми
захворюваннями(цукровий діабет, серцево-судинні, онкологічні захворювання). Бо саме
ці групи в зоні найвищого ризику та найбільш вразливі до COVID-19.

&nbsp; Враховуючи рекомендації ВООЗ Міністерство охорони здоров’я дозволило в
окремих випадках щепити дітей віком 12+ вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.
Дитину можна щепити, якщо вона має високий ризик важкого перебігу COVID-19 через
супутні хвороби, переїжджає жити або виїжджає на навчання в країну, де для перетину
кордону необхідне міжнародне свідоцтво про вакцинацію, є учасником міжнародних
заходів за кордоном або отримала першу дозу Comirnaty/Pfizer за кордоном.

&nbsp; В області наразі доступні 4 вакцини: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac,
Comirnaty від Pfizer та Moderna. Кожна з цих вакцин ефективно запобігає тяжкому
перебігу хвороби й рятує життя. Але вони працюють лише тоді, коли потрапляють до
вашого організму. Наприклад, відповідно до попередньої публікації
досліджень
від управління охорони здоров’я Великої Британії, деякі вакцини мають ефективність
понад 90% у запобіганні госпіталізації для штаму “Дельта”, який спричиняє складніший
перебіг COVID-19..

Понад 97% людей, яких зараз госпіталізують із COVID-19 та 99% померлих від
коронавірусу були невакциновані.

&nbsp; Пам’ятайте, щеплення проти COVID-19 ефективно запобігають тяжкому перебігу
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хвороби й рятують життя.

Якщо ви піклуєтесь про своє здоров’я, своїх рідних та близьких, не хочете тижнями
лікуватись і довго відновлюватись після COVID-19, вакцинуйтесь вже зараз! Оберіть
своє здоров’я, родину та свободу від COVID-19.
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