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Підготовка до щеплення 
від COVID-19 
Перевірте правильність ваших даних 

В очікуванні на щеплення, ви можете вже зараз зробити ряд речей, щоб підготуватися. 

Перевірте правильність ваших даних у Medicare. Ви можете зробити це через: 
• Medicare online account через myGov 

• додаток Express Plus Medicare app 

• зателефонував до Medicare program. 

Якщо у вас немає зареєстрованого облікового запису, ви можете: 
• Зареєструватися у Medicare, якщо ви ще не зареєстровані. 

• Створити свій онлайн обліковий запис Medicare, якщо ви зареєстровані у Medicare, 

але ще не зв'язали Medicare з myGov. 

• Отримати Individual Health Identifier (IHI), якщо ви не маєте права на отримання 

Medicare. 

Після того, як ви зробите щеплення, ви зможете отримати виписку з історії імунізації, що 

підтверджує ваше щеплення від COVID-19. Ви можете дізнатися, як отримати виписку з 

історії імунізації на вебсайті Services Australia. 

Підготовка до щеплення 

В Австралії, як і в усьому світі, існує обмежена кількість вакцин проти COVID-19. Це 
означає, що особи, що зазнають найбільшого ризику важкої форми COVID-19 й / або 
зараження вірусом, будуть вакциновані у першу чергу. Решта отримають вакцину згодом. 
Дізнайтеся, хто знаходиться у пріоритетній групі по вакцинації, відвідавши сайт: 
www.health.gov.au/covid19-vaccines. 
 
Вам не можна робити щеплення від COVID-19, якщо ви: 
 

• Погано себе почуваєте й у вас підвищена температура, кашель, нежить або інші 

симптоми, які можуть бути викликані COVID-19 

• Чекаєте результатів тесту на COVID-19 

• Отримали позитивний результат тесту на COVID-19 і перебуваєте в ізоляції 

• Перебуваєте в карантині 

• Знаходилися у тісному контакті з особою, хворою на COVID-19. 

 

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/how-your-medicare-card-and-account-work/update-your-personal-details-medicare
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/medicare-online-accounts
https://my.gov.au/LoginServices/main/login?execution=e2s1
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/express-plus-medicare-mobile-app
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/contact-us/phone-us#medicaregeneral
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/how-enrol-and-get-started-medicare/enrolling-medicare
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/how-enrol-and-get-started-medicare/setting-your-medicare-online-account
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/individual-healthcare-identifiers/how-get-ihi
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register/how-get-immunisation-history-statement
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register/how-get-immunisation-history-statement
http://www.health.gov.au/covid19-vaccines
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Якщо ви потрапили до однієї з вищеперелічених категорій, зверніться до постачальника 

послуг з вакцинації. Можливо, вам доведеться перенести дату щеплення. Вакцинація 

проти COVID-19 не ефективна при лікуванні COVID-19. 

Якщо вам зробили інше щеплення за 14 днів до призначеної дати щеплення від COVID-
19, повідомте про це вашого постачальника послуг з вакцинації. Ваш постачальник послуг 
з вакцинації може попросити вас перенести дату щеплення від COVID-19. 
 
Якщо у вас немає підвищеної температури або інших респіраторних симптомів, вам не 
потрібно перед щепленням проходити тест на COVID-19. 

Заплануйте наперед дві дози вакцини 

Важливо, щоб ви отримали дві дози вакцини від COVID-19 з інтервалом не менше трьох 

тижнів. Повний захист від COVID-19 настане приблизно через тиждень після отримання 

другої дози. 

Чого очікувати у день проведення щеплення 

На щеплення від COVID-19 вам необхідно принести наступне: 
 

• Посвідчення особи з фотографією, якщо маєте 

• Картку Medicare, якщо маєте 

• Посвідчення особи працівника, якщо ви отримуєте вакцину від COVID-19 через 

вашу професію 

• Інформацію про будь-які захворювання, алергії, кровотечі або імунодефіцитні 

захворювання (тобто послаблену імунну систему) 

• Інформацію про будь-які ліки, які ви приймаєте 

• Інформацію про будь-яке щеплення від COVID-19, яке вам вже зробили (бренд 

вакцини і дата вакцинації) 

• Інформацію про ваші реакції на будь-яке щеплення у минулому 

• Ім'я та прізвище вашого сімейного лікаря і будь-якого лікаря-фахівця, якого ви 

відвідуєте 

• Маску (якщо потрібно у вашому штаті чи території). 

Ви зможете обговорити будь-які питання про щеплення від COVID-19 з вашим 
постачальником послуг з вакцинації. 
 
Повідомте вашого постачальника послуг з вакцинації, якщо у вас є захворювання або ви 
приймаєте будь-які ліки. Особливо важливо повідомити, якщо ви: 
 

• Маєте будь-які серйозні алергії, зокрема анафілаксію, чи носите з собою або вам 

прописали EpiPen 

• Мали алергічну реакцію після вакцинації у минулому 

• Маєте порушення згортання крові чи приймаєте ліки для антикоагулянтної терапії 

(розрідження крові) 

• Вагітні, годуєте грудьми чи плануєте завагітніти 

• Маєте імунодефіцит (наприклад, у вас послаблена імунна система чи ви 

приймаєте імунотропні препарати) 
• Вже проходили щеплення від COVID-19 (інший бренд) 
• Отримали інші щеплення за останні 14 днів. 

 

У деяких випадках, можливо, краще обговорити з вашим лікарем питання про вакцинацію, 
перед записом на щеплення. Ви також можете прочитати Інформацію про вакцину 
COVID-19 Pfizer (Comirnaty).  
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Як вам будуть робити щеплення 

Щеплення робиться у вигляді внутрішньом'язової ін'єкції, найчастіше у м'язи верхньої 

частини плеча. Після щеплення, вам необхідно буде залишатися для спостереження на 

15 хвилин. Залежно від історії хвороби, вас можуть попросити почекати в клініці 30 

хвилин. 

Як буде використовуватися інформація, яку ви надаєте під час 
щеплення 

Для отримання інформації про те, як збираються, зберігаються і використовуються ваші 

особисті дані, відвідайте сайт https://www.health.gov.au/covid19-vaccines 

https://www.health.gov.au/covid19-vaccines

