Вакцини для профілактики COVID-19
Як ви знаєте, коронавірус, також відомий під назвою COVID-19, є небезпечним захворюванням,
розповсюдженим у кожній країні світу. У штаті Род-Айленд більше 85000 людей захворіло на
COVID-19 і близько 1800 людей померло від COVID-19.
Було розроблено вакцини для профілактики захворювання на COVID-19, які зараз починають
розподіляти.
Вакцина – це препарат, що допомагає організму людини виробляти імунітет до захворювання,
таким чином, після вакцинації людина може стикатися з захворюванням без інфікування.
Вакцинація є важливою не лише тому, що захищає вакциновану людину, але й попереджує
інфікування оточуючих, наприклад, членів сім’ї, сусідів, однокласників та інших членів ваших
громад.
Нові вакцини проти COVID-19 було ретельно перевірено на предмет безпечності перед
затвердженням для застосування у Сполучених Штатах. Вакцини проти COVID-19 не містять
живого вірусу та не несуть загрози захворювання для вакцинованої людини.
Вакцини проти COVID-19, що застосовуються в Сполучених Штатах, потребують двох введень.
Після першого введення починається створення захисного механізму, але необхідно зробити друге
введення через декілька тижнів, щоб отримати від вакцини максимально ефективний захист.
У більшості людей після вакцинації не виникає серйозних проблем. Деякі побічні ефекти, що
можуть спостерігатися, включають біль, почервоніння або підвищення температури в області
введення на руці. Ці симптоми звичайно проходять самостійно протягом тижня. У деяких людей
після вакцинації спостерігається головний біль або підвищення температури тіла. Ці побічні
ефекти є свідоцтвом того, що ваша імунна система функціонує належним чином. Вона створює
захисний механізм проти захворювання.
Вакцини було придбано за кошти платників податку США, тому вакцинацію проводитимуть
безкоштовно. Проте, організатори вакцинації можуть стягувати адміністративний збір за
вакцинацію. Цей збір може бути компенсовано організаторам вакцинації державною або
приватною страховою компанією пацієнта або, якщо пацієнт не має страхового полісу, з
резервного фонду організатора Управління ресурсів і служб охорони здоров’я.
У кожному штаті розроблено власний план, кого буде вакциновано в першу чергу і як буде
розподілено вакцини. В першу чергу буде вакциновано медичних працівників і людей похилого
віку. На додаток до цього первинного розподілення штат Род-Айленд буде надавати подальші
інструкції у майбутньому. Більш детальну інформацію ви можете знайти на сайті
www.C19vaccineRI.org.

