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Що вам слід знати про вакцини 
проти COVID-19, якщо у вас є діти 
Ми розуміємо, що в багатьох виникають питання щодо безпечності вакцин проти COVID-19 для дітей. Нижче ви 
знайдете відповіді на поширені запитання батьків і опікунів. 

1. Вакцини проти COVID-19 вчать наш організм боротися з COVID-19   
без перенесення хвороби. 
Вакцини проти COVID-19 дають організму можливість зрозуміти, як себе поводить вірус COVID-19, щоб наша 
імунна система могла його розпізнати й побороти в майбутньому. За допомогою вакцини наш організм 
вчиться виробляти специфічні білки, які називаються антитілами, щоб захистити себе від захворювання. 
Вакцини проти COVID-19 не заражають нас вірусом COVID-19.  

Хоча вірус COVID-19 відносно новий, вчені вивчають цей тип вірусів, тобто коронавіруси, вже десятиліттями. 
Усі доступні в США вакцини проти COVID-19 пройшли клінічні випробування й були схвалені для екстреного 
використання Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA). 
Вакцини рекомендовано до застосування медичними експертами та спеціалістами у сфері охорони здоров’я 
національного й місцевого (тут у Вермонті) рівнів. 

Мільйони людей, серед яких діти й підлітки, вже отримали вакцину проти COVID-19. 
 

2. Деякі люди можуть мати побічні ефекти після вакцинації, але 
зазвичай вони легкі й швидко минають. 
Вакцину створено, щоб забезпечити дітям достатній захист із найменшою ймовірністю виникнення побічних 
ефектів. Для дітей передбачено меншу дозу вакцини, ніж для осіб віком від 12 років.  

Деякі люди матимуть нетривалі побічні ефекти після вакцинації, в той час як інші не відчують нічого незвичного. 
Побічні ефекти після вакцинації проти COVID-19 є нормою та свідчать про те, що організм створює захист від 
COVID-19. Найбільш поширеними побічними ефектами є: біль у руці, в яку було введено вакцину, лихоманка, 
озноб і втома. 
 

3. Відмова від вакцинації має свої ризики, як-от тяжкий перебіг 
захворювання, проблеми із серцем, довготривалі симптоми. 
Відсутність вакцинації підвищує ризик захворювання на COVID-19 у вашої дитини. Багато дітей перенесуть 
хворобу легко, але деякі будуть у тяжкому стані й навіть потребуватимуть госпіталізації.  
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Деякі люди, які захворіли на COVID-19, можуть мати симптоми, що не минають протягом тривалого часу 
(затяжний COVID). Найпоширенішими довготривалими симптомами в дітей є втома, головний біль, проблеми зі 
сном, проблеми з концентрацією, біль у м'язах і суглобах, а також кашель. 

Ризик запалення серцевого м'яза (міокардиту) вищий при інфікуванні COVID-19, ніж при вакцинації. Міокардит 
є рідкісним побічним ефектом вакцинації від COVID-19 і зазвичай проходить сам без лікування. 

Зараження COVID-19 може викликати в дітей такий рідкісний, але тяжкий стан, що супроводжується 
запаленням (набряком) органів, як мультисистемний запальний синдром або MIS-C. Науковці все ще вивчають 
MIS-C і його вплив на організм дитини.  

Найкращий спосіб захистити свою дитину — запобігти її зараженню на COVID-19, тобто пройти вакцинацію, 
носити високоякісні захисні маски й уникати місць скупчення людей. 
 

4. Вакцинація проти COVID-19 приносить користь.  
Вакцинація проти COVID-19 може зменшити ризик поширення людьми вірусу, який викликає COVID-19. 
Вакцинація тих членів родини, які не мають протипоказань до цього, може убезпечити всю родину, включаючи 
братів і сестер, які мають протипоказання до вакцинації, а також членів сім'ї з підвищеним ризиком тяжкого 
перебігу хвороби в разі інфікування. 

Вакцинація забезпечує кращий захист, ніж перенесення захворювання на COVID-19. Ті, хто перехворіли на 
COVID-19, мають більш високий ризик повторного інфікування, ніж ті, хто пройшов повний курс вакцинації. 

Кожен позитивний тест на COVID-19, який отримує дитина з Вермонта, впливає не лише на її родину, але й на 
програми по догляду за дітьми та школи. Вакцинація захистить наших дітей від важкого перебігу хвороби й 
допоможе зупинити поширення COVID-19 у наших громадах.  

Вакцинація також дає нам більше свободи, щоб діти Вермонта мали нормальне дитинство: менше хвилювань 
щодо зустрічей із друзями й рідними, подорожей і відвідування школи.  
 

5. Ви можете допомогти своїй дитині підготуватися до вакцинації проти 
COVID-19. 
Підтримка батьків і опікунів надзвичайно важлива — завжди допомагайте дітям підготуватися до вакцинації. 
Розкажіть, як саме проходить вакцинація та про те, що може відбуватися після. Дитина може почувати себе 
трохи хворою протягом дня чи двох після вакцинації, але це триватиме недовго. 

Поясніть дітям те, як вакцина навчить їхній організм боротися з вірусом COVID-19, а також чому, 
вакцинуючись, ми допомагаємо захистити всіх, хто нас оточує. 
 

Додаткова інформації для батьків і опікунів: 
• Вакцинація від COVID-19 (Департамент охорони здоров'я Вермонта):  

www.healthvermont.gov/MyVaccine | www.healthvermont.gov/KidsVaccine 

• Наука, що стоїть за вакциною проти COVID-19: найпоширеніші запитання батьків (Американська 
академія педіатрії): www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/The-
Science- Behind-the-COVID-19-Vaccine-Parent-FAQs.aspx 

 
 

Січень 2022 р.
 

http://www.healthvermont.gov/MyVaccine
http://www.healthvermont.gov/KidsVaccine
http://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/The-Science-Behind-the-COVID-19-Vaccine-Parent-FAQs.aspx
http://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/The-Science-Behind-the-COVID-19-Vaccine-Parent-FAQs.aspx
http://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/The-Science-Behind-the-COVID-19-Vaccine-Parent-FAQs.aspx


 

     
 

What Families with Children Should 
Know About COVID-19 Vaccines 
We understand that many people have questions about COVID-19 vaccines for their child. Below are 
answers to common questions parents and caregivers have asked. 

1. COVID-19 vaccines teach our bodies how to fight off COVID-19 
without making us sick. 

COVID-19 vaccines give our bodies a preview of how the COVID-19 virus works so that our immune 
system can recognize it and fight it off. They do this by teaching our bodies to make disease-specific 
proteins called antibodies to protect us. COVID-19 vaccines don’t give us COVID-19.  

While the COVID-19 virus itself is relatively new, scientists have been studying these types of viruses, 
known as coronaviruses, for decades. All COVID-19 vaccines available in the United States went 
through clinical trials and were approved for emergency use by the U.S. Food and Drug Administration. 
They are recommended by medical and public health experts nationally and here in Vermont. 

Millions of people have now been safely vaccinated against COVID-19, including children and teens. 
 

2. Some people may have side effects from the vaccine, but they are 
usually mild and don’t last long. 
The vaccine is made to give children enough protection with the least chance of side effects. The vaccine 
dose for children is less than the dose for people 12 and older.  

Some people will have side effects for a short time after getting the shot, while others will not feel any 
different. Side effects from COVID-19 vaccines are normal signs that your body is building up protection 
against COVID-19. The most common side effects are: Pain in the arm where the vaccine was given, fever, 
chills, and tiredness. 
 

3. Not getting a vaccine has its own risks like severe illness, heart 
problems, and symptoms that don't go away. 
Not being vaccinated increases your child's risk of getting sick from COVID-19. Many children will 
experience only mild illness, but some will get very sick and even need to be hospitalized.  



 

Some people who get sick with COVID-19 can have symptoms that don't go away for a long time (long 
COVID). The most common lingering symptoms for children include fatigue, headache, trouble sleeping, 
trouble concentrating, muscle and joint pain, and cough. 

The risk of heart inflammation (myocarditis) is greater with COVID-19 infection than with the vaccine. 
Myocarditis can be a rare side effect associated with the COVID-19 vaccine, but usually resolves on its 
own without treatment. 

A rare but serious condition associated with COVID-19 infection in children causes inflammation (swelling) 
in their organs called multisystem inflammatory syndrome, or MIS-C. Scientists are still learning about 
MIS-C and how it affects children.  

The best way to protect your child is by helping prevent COVID-19 infection — getting vaccinated, wearing 
high-quality masks, and avoiding crowded spaces. 
 

4. Getting vaccinated against COVID-19 has benefits.  
COVID-19 vaccines can reduce the risk of people spreading the virus that causes COVID-19. Getting 
everyone eligible vaccinated can help the entire family, including siblings who are not eligible for 
vaccination and family members who may be at risk of getting very sick if they are infected. 

Vaccines offer better protection than a previous COVID-19 infection. Unvaccinated people who already 
had COVID-19 are more likely to get the virus again than those who are fully vaccinated. 

When kids in Vermont test positive for COVID-19, it impacts families, child care programs, and schools. 
Vaccinating children will protect them from serious illness and can help stop the spread of COVID-19 in 
our communities.  

Vaccination also means more freedom, so Vermont kids can be kids. There is less worry around seeing 
friends and family, traveling, and going to school.  
 

5. You can help your kids feel ready to get their COVID-19 vaccine. 
Parents and caregivers can play a big role in helping children feel ready for any vaccine. Talk to them about 
what to expect when they get the vaccine, and what might happen in the days after. They might feel a little 
sick for a day or two after getting their vaccine, but it won't last long. 

Talk to them about how the vaccine will teach their body to fight off the COVID-19 virus, and that by 
getting vaccinated they are helping to protect everyone around them. 
 

More information for parents and caregivers: 
• Getting a COVID-19 Vaccine (Vermont Department of Health):  

www.healthvermont.gov/MyVaccine | www.healthvermont.gov/KidsVaccine 

• The Science Behind the COVID-19 Vaccine: Parent FAQs (American Academy of Pediatrics): 
www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/The-Science- Behind-
the-COVID-19-Vaccine-Parent-FAQs.aspx 
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