
Зверніть увагу: ці найбільш часті запитання є частиною запитань і відповідей, доступних для 
пошуку за посиланням https://www.vdh.virginia.gov/covid-19-faq/. Переклад запитань і відповідей 
оновлюється приблизно кожні 2–3 місяці, а доступні для пошуку запитання й відповіді про 
вакцинацію оновлюються щомісяця.  

Останнє оновлення запитань і відповідей: 25.01.23 

1. Де я можу пройти вакцинацію від COVID-19?  

Для того щоб знайти час прийому для отримання вакцини від COVID-19, відвідайте вебсайт 
vaccinate.virginia.gov, зателефонуйте за номером 877-VAX-IN-VA (877-829-4682) або 
надішліть текстове повідомлення зі своїм поштовим індексом на GETVAX (438829), якщо ви 
володієте англійською мовою, або на VACUNA (822862), якщо ви володієте іспанською 
мовою. Кожна людина у віці 6 місяців і старше може безкоштовно отримати вакцину від 
COVID-19.  

На вебсайті vaccinate.virginia.gov доступна функція «Пошук за місцезнаходженням», яка 
дозволяє вам ввести вулицю і номер будинку, де ви зазвичай проживаєте. Після цього вам 
будуть запропоновані варіанти для призначення прийому. Більшість клінік окрім прийомів 
за записом пропонують прийоми без попереднього запису. 

2. Коли мені слід отримати бустерні дози вакцини?  

Кожна людина у віці 5 років і старше може отримати оновлену (двовалентну) бустерну 
вакцину щонайменше через два (2) місяці після першої серії вакцинації або після 
отримання останньої одновалентної бустерної дози.   
Двовалентні вакцини також доступні для дітей віком від 6 місяців до 5 років, яким можна 
вакцинуватися.   
Пацієнтам і батькам рекомендується обговорити зі своїм лікарем варіанти вакцинації, 
особливо пацієнтам у віці 60 років і старше. 
Пацієнти з помірно або сильно ослабленим імунітетом потребуватимуть додаткової дози 
вакцини в межах їхньої першої серії вакцинації, після якої якомога раніше знадобиться 
оновлена бустерна доза.  
 
Для отримання додаткової інформації на цю тему ознайомтеся із запитаннями й 
відповідями VDH або відвідайте сайт CDC.  

3. Які поширені побічні ефекти вакцинації від COVID-19? 

Побічні ефекти є нормальною ознакою того, що ваш організм створює захист від COVID-19. 
Не кожний відчуває побічні ефекти.  

До поширених побічних ефектів відносяться:  
● біль у руці в місці ін’єкції; 
● слабкість; 
● головний біль або біль у тілі, або 
● озноб чи лихоманка протягом декількох днів. 
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Деякі з цих побічних ефектів можуть заважати вам виконувати щоденні справи. Але вони 
повинні пройти через кілька днів. 

Якщо ви відчуваєте постійний біль у місці ін’єкції або інший дискомфорт, обговоріть зі 
своїм лікарем прийом безрецептурних препаратів. До них відносяться ібупрофен або 
ацетамінофен. 

Ви можете повідомити про побічні ефекти або небажані реакції до v-safe або VAERS.  

Для отримання додаткової інформації на цю тему ознайомтеся з нашими запитаннями й 
відповідями.  

4. Де я можу здати тест на COVID-19?  

       Тестування можна пройти в місцевому відділі охорони здоров’я, офісі постачальника 
медичних послуг, центрі невідкладної медичної допомоги, аптеці або іншому лікувальному 
закладі. Відвідайте вебсайт Пункти тестування на COVID-19 у Вірджинії. Для отримання 
додаткової інформації зверніться до конкретного пункту. 

Якщо ви не можете дістатися пункту тестування, розгляньте зі своїм лікарем можливість 
використання набору для самостійного забору або самостійного тестування (також 
відомого як домашній тест або тестування в домашній умовах). Для отримання додаткової 
інформації про самостійне тестування відвідайте вебсайт CDC, розділ  Самотестування. Для 
людей похилого віку (пацієнтів Medicare) набори для тестування в домашніх умовах 
можуть бути відправлені безкоштовно поштою. Для інших людей деякі з пунктів тестування 
у Вірджинії пропонують безкоштовне тестування або тестування за зниженою ціною. 

VDH отримує як позитивні, так і негативні результати тестування на COVID-19 від приватних 
лабораторій, проте найкращий спосіб дізнатися, як ви отримаєте свої результати 
тестування, — це поговорити зі своїм лікарем або іншою людиною, яка проводить 
тестування або робить забір зразка. 

5. Що мені робити у випадку контакту з особою з COVID-19?  

● Носіння маски протягом 10 днів після контактування може допомогти знизити 
ризик передачі COVID-19 іншим. 

○ День 0 — це день останнього контакту з людиною з COVID-19. 
○ День 1 — це перший повний день після останнього контакту. 

● Якщо ви хочете, можна зробити тест на 6-й день.  

○ Якщо протягом останніх 90 днів ви вже хворіли на COVID-19, див. спеціальні 
рекомендації щодо тестування. 

○ У Вірджинії є багато пунктів тестування на COVID-19, і деякі з них 
пропонують безкоштовне тестування.  

● Продовжуйте носити маску, коли ви знаходитеся поміж інших людей у себе вдома 
або в іншому приміщенні, до 10-го дня. 

● Перевірте себе на наявність симптомів COVID-19. 
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Додаткові вказівки доступні на вебсайті VDH.  

6. Що мені робити, якщо результат тесту на COVID-19 позитивний?  

Незалежно від статусу вакцинації ви повинні попередити людей, з якими ви контактували, 
та слідкувати за своїми симптомами.  

У дні з 0 по 5: залишайтеся вдома щонайменше 5 днів. День 0 — день початку прояву 
симптомів або день тестування, якщо симптомів немає. День 1 — перший повний день 
після цього. Коли ви знаходитеся вдома серед інших людей, носіть маску, яка щільно 
прилягає до обличчя. Якщо у вас не було змоги пройти тестування, продовжуйте 
дотримуватися кроків щодо ізоляції. 

На 6-й день або пізніше: коли пройде 24 години після припинення у вас лихоманки без 
прийому жарознижувальних ліків і якщо полегшилися інші симптоми, ви можете виходити 
з дому.* Проте вам все ще слід носити маску серед людей. (див. нижче) 

*Якщо у вас ще є лихоманка або ваші симптоми не стали легше, продовжуйте 
перебувати вдома. Втрата смаку або нюху може залишатися декілька тижнів або 
місяців і не повинна затримувати закінчення ізоляції. 

У дні з 0 по 10: коли ви знаходитеся вдома або в приміщенні серед інших людей, носіть 
маску, що щільно прилягає до обличчя. Не відвідуйте людей зі слабким імунітетом, людей 
похилого віку або тих, хто має високий ризик розвитку тяжкої хвороби або проживає в 
умовах з високим ризиком зараження. 

● Якщо, знаходячись серед людей, ви не можете носити маску, ізолюйтеся 
(залишайтеся вдома) на повні 10 днів. 

● Не подорожуйте протягом повних 10 днів після першого повного дня появи 
симптомів. 

● Не ходіть у місця, де ви не можете носити маску, як-от ресторани або тренажерний 
зал. 

● Не приймайте їжу біля інших людей вдома або на роботі, поки не пройде 10 днів 
після першого дня появи симптомів. 

Слабко виражені симптоми зазвичай можна контролювати вдома за допомогою 
безрецептурних ліків. Зверніться до свого лікаря після отримання позитивного результату 
тесту, якщо ваші симптоми погіршуються АБО якщо ви маєте підвищений ризик розвитку 
тяжкої форми хвороби (навіть якщо ви напочатку мали легку форму хвороби).  

Ці вказівки призначені для основного населення і можуть застосовуватися до шкіл від 
дитячого садочку до 12 класів, коледжів, університетів і робочих місць. Вони не 
застосовуються до закладів охорони здоров’я або до місць скупчення людей з високим 
ризиком захворювання. Додаткові вказівки доступні на вебсайті VDH.  

https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/protect-yourself/exposure/
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
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7. Де я можу знайти вказівки щодо подорожей в цей час?  
Вказівки щодо внутрішніх і міжнародних подорожей доступні в розділі Запитання й 
відповіді для туристів VDH і на сторінці Подорожі CDC. 
Ви також можете знайти вказівки для подорожей круїзними суднами в розділі COVID-19 і 
подорожі круїзними суднами CDC. 
Найактуальнішу інформацію про рекомендації стосовно подорожей можна знайти на 
вебсайті Державного департаменту США. 
 

8. Як я можу дізнатися інформацію про кількість випадків COVID-19 і вакцинацію? 

Ви можете подивитися дані про випадки COVID-19 у Вірджинії. Ви знайдете п’ять панелей 
для перегляду даних про випадки COVID-19: Огляд, Випадки, Демографічні дані, Спалахи і 
Дані перепису лікарень VHHA.   

Ви можете подивитися дані про вакцини COVID-19 у Вірджинії. Ви знайдете дві панелі для 
перегляду даних про вакцини від COVID-19: Огляд і Демографічні дані.  

Рівні загрози спільноті через COVID-19 CDC можуть допомогти людям і спільнотам у 
попередженні COVID-19. 

9. Чи існують ліки від COVID-19?   

Люди з легкою формою COVID-19 повинні залишатися вдома, відпочивати, пити багато 
рідини і приймати безрецептурні ліки для полегшення симптомів. Продовжуйте 
спостерігати за симптомами і телефонуйте своєму лікарю, якщо вони погіршуються або у 
вас є занепокоєння.  Обов’язково ізолюйтеся від інших людей вдома, щоб запобігти 
розповсюдженню хвороби. 

Для більшості людей з легкою формою захворювання цих заходів буде достатньо. Старші 
люди (старші 65 років) або люди із захворюваннями або інвалідністю, які мають більший 
ризик тяжкого перебігу COVID-19, повинні звернутися до свого лікаря відразу після появи 
симптомів. Лікар може порекомендувати лікування моноклональними антитілами або 
противірусними препаратами,  наприклад Паксловід, для легкого перебігу захворювання в 
людини, яка має високий ризик розвитку тяжкої форми COVID-19. 

Люди з більш тяжкою формою захворювання повинні звертатися до свого лікаря і 
дотримуватися його рекомендацій щодо лікування і догляду за собою.  

Проконсультуйтеся з терапевтом або іншим лікарем стосовно додаткових рекомендацій 
щодо лікування хвороби. Подальшу інформацію можна знайти на вебсторінціCDC  
Лікування й медикаменти від COVID-19 і вебсайті VDH Лікування COVID-19.  
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