
Чому дози вакцини
для дітей 5-11 років

менші? Діти бувають
будь-яких розмірів і

ваги!!
 

доза вакцини базується
на розвитку імунної

системи дитини, а не на
вазі чи зрості.

 
 



Клінічні тести для дітей віком від 5
до 11 під час яких перевіряли
розмір дози, ефективний для
організму, що розвивається, з

меншою кількістю побічних
ефектів.



дізнайтеся більше про
це в розділі «Батьки та
діти» на довідковому

центрі WE-SPARK.
 



Мої батьки не
дозволяють моєму

молодшому братові
зробити щеплення.

Вони навіть не будуть
говорити про це

діти весь час у школі
обговорюють вакцинацію та

COVID-19. Це тепер є
нова реальність і нова норма!

 



Так! Ми майже
щодня говоримо
про це на перерві

Це допомагає усій родині
відкривати ці чудові
зв’язки спілкування



деякі діти, які
захворіли на COVID-

19, також
переносять

тривалийCOVID-19

Так, це вірно!
І вчені ще не знають

довгострокових
наслідків.



вони знають, що лікарі
спостерігають збільшення рівня

зараження та госпіталізаці�
серед невакцинованих дітей

віком 5-11 років.

Вакцини
рятують
життя!



порекомендуйте своїм
батькам звернутись до

розділу «Батьки та діти» на
довідковому центрі WE-

SPARK. Удачі!



якщо діти не
хворіють на COVID-

19, навіщо їм
робити щеплення?

Діти дійсно хворіють на
COVID-19. Омікрон атакує

дихальні шляхи більше, ніж
легені, а у дітей дихальні

шляхи маленькі



Це звучить
небезпечно,

особливо для дітей
з астмою.

це небезпечно, і може
призвести до

довготривалих
проблем з диханням.



Вакцини все ще є
найкращим способом

захисту людей будь-якого
віку, включаючи дітей.



дізнайтеся більше в
розділі «Батьки та діти» на

довідковому центрі WE-
SPARK і розкажіть усім

батькам, яких ви знаєте.



Я хвилююся, що
вакцина вплине на

мою майбутню
вагітність. 

 

Немає наукових доказів
того, що вакцинація

впливає на яйцеклітини
чи сперму...

 
 



Під час вагітності існує більший
ризик заразитися COVID-19 – це
може призвести до передчасних
пологів або згортання крові під

час пологів…
 



Більше можна дізнатись і
впевнитись у вакцині проти

COVID-19 на сторінці
wesparkhealth.com

 

http://wesparkhealth.com/


Я боюся робити
своїм дітям

вакцину проти
COVID-19.

 

Але мільйони людей, у
тому числі діти, померли

від вірусу, а не від
вакцини!



діти мають
«природний

імунітет», тому мені
не потрібно робити

щеплення своїм дітям
проти COVID-19.

мати добре розвинену
імунну систему не означає
мати природний імунітет

до COVID.
 



Омікрон та його підваріанти
значно заразніші, ніж

оригінальний COVID, тому
імунна система кожного стає

вразливою.


