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ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
Оголошуємо розіграш призів для 
річних передплатників газети на 
2022 рік (друковане видання). 
Головний приз — мікрохвильова 
піч SAMSUNG та багато інших 
потрібних у господарстві речей 
чекають на вас.

Деталі — 12 с.

Ùåïèòèñÿ ñüîãîäí³ ìîæíà 
òðüîìà âàêöèíàìè: AstraZeneca,  
CoronaVac ³ Comirnaty.

ASTRAZENECA 
(VAXZEVRIA, COVISHIELD ÒÀ SKBIO)

Ïðåïàðàò AstraZeneca, ÿêèé çà-
ëåæíî â³ä ì³ñöÿ âèðîáíèöòâà ìàº 
íàçâó Vaxzevr ia (ªÑ), CoviShield 
(²íä³ÿ) òà SKBio (Ï³âäåííà Êîðåÿ), 
º âåêòîðíîþ âàêöèíîþ. ¯¿ ðîçðîáè-
ëà øâåäñüêî-áðèòàíñüêà êîìïàí³ÿ 
AstraZeneca ðàçîì ç Îêñôîðäñüêèì 
óí³âåðñèòåòîì. Ïðåïàðàò ñõâàëåíèé 
Âñåñâ³òíüîþ îðãàí³çàö³ºþ îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ, ªÑ, Êàíàäîþ, ²íä³ºþ òà 
³íøèìè êðà¿íàìè.

Ä³þ÷à ðå÷îâèíà âàêöèíè — ìî-
äèô³êîâàíèé àäåíîâ³ðóñ, ùî ì³ñòèòü 
ñïåöèô³÷íèé á³ëîê êîðîíàâ³ðóñó. Òîáòî 
êîðîíàâ³ðóñó ó âàêöèí³ íåìàº. Âåêòîð 
ëèøå ïåðåíîñèòü ñïåö³àëüíó «³íñòðóê-
ö³þ» äëÿ ñòâîðåííÿ á³ëê³â ³íôåêö³¿ ó 
êë³òèíàõ. Êîëè âàêöèíà ïîòðàïëÿº â 
îðãàí³çì ëþäèíè, òî êë³òèíè ïî÷èíàþòü 
âèðîáëÿòè øèï-á³ëîê êîðîíàâ³ðóñó. 
²ìóííà ñèñòåìà ðîçï³çíàº ÷óæîð³äíèé 
á³ëîê ³ âèðîáëÿº àíòèò³ëà ³ Ò-êë³òèíè 
ïðîòè íüîãî. 

Äëÿ ïîâíî¿ ³ìóí³çàö³¿ ïîòð³áíî äâ³ 
äîçè âàêöèíè, ÿê³ ââîäÿòüñÿ ç ³íòåðâà-
ëîì 4-12 òèæí³â. Ï³ñëÿ ââåäåííÿ âàêöè-
íè ìîæóòü âèíèêíóòè òèïîâ³ ðåàêö³¿, ÿê³ 
º íîðìàëüíèìè ³ ìèíàþòü çà ê³ëüêà äí³â. 
Öå — ïî÷åðâîí³ííÿ, á³ëü ³ íàáðÿê ó ì³ñö³ 
³í’ºêö³¿, ëèõîìàíêà ÷è îçíîá, ãîëîâíèé 
á³ëü, á³ëü ó ì’ÿçàõ ÷è ñóãëîáàõ, çá³ëü-
øåí³ ë³ìôàòè÷í³ âóçëè, íóäîòà, âòîìà 
³ áåçñîííÿ.

Íàéíîâ³ø³ äîñë³äæåííÿ ñâ³ä÷àòü, ùî 
äâ³ äîçè AstraZeneca çàõèùàþòü â³ä çà-
ðàæåííÿ êîðîíàâ³ðóñîì íà 80 â³äñîòê³â. 
Òàêîæ ïðåïàðàò óäâ³÷³ çìåíøóº éìîâ³ð-
í³ñòü ³íô³êóâàòè íåâàêöèíîâàíèõ ëþäåé 

ïîðÿä. AstraZeneca çàõèùàº â³ä âàæêîãî 
ïåðåá³ãó õâîðîáè ³ ãîñï³òàë³çàö³¿ íà 92% 
â³ä øòàìó «Äåëüòà» ³ íà 86% — øòàìó 
«Àëüôà».

CORONAVAC/SINOVAC 
BIOTECH

CoronaVac — öå íàçâà êèòàéñüêî¿ 
âàêöèíè, ÿêó âèðîáëÿº á³îôàðìàöåâ-
òè÷íà êîìïàí³ÿ Sinovac Biotech. Âîíà 
ì³ñòèòü ó ñâîºìó ñêëàä³ íåàêòèâíèé, 
«âáèòèé» â³ðóñ SARS-CoV-2. Ñàìå â³í 
âèêëèêàº ³ìóííó â³äïîâ³äü â îðãàí³çì³. 
Ïðåïàðàò ñõâàëåíèé ÂÎÎÇ äëÿ åêñòðå-
íîãî çàñòîñóâàííÿ ³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ 
ó 40 êðà¿íàõ, çîêðåìà Êèòà¿, Òóðå÷÷èí³, 
Àðãåíòèí³, Áðàçèë³¿, Ìåêñèö³, Ãðóç³¿ 
òîùî.

Âèêîðèñòàííÿ íåàêòèâíîãî â³ðóñó 
äëÿ ùåïëåíü º îäí³ºþ ³ç íàéäàâí³øèõ 
òåõíîëîã³é âèãîòîâëåííÿ âàêöèí, ÿêà 
äîâåëà ñâîþ áåçïå÷í³ñòü. 

Äëÿ îòðèìàííÿ ³ìóí ³òåòó â ³ä 
COVID-19 ïîòð³áíî äâ³ äîçè CoronaVac. 
Äðóãå ùåïëåííÿ ðîáëÿòü ÷åðåç 14-28 
äí³â. Êë³í³÷í³ äîñë³äæåííÿ çàô³êñóâà-
ëè òàê³ ìîæëèâ³ ðåàêö³¿ íà âàêöèíó: 
ïî÷åðâîí³ííÿ, á³ëü, íàáðÿê ó ì³ñö³ 
³í’ºêö³¿, ëèõîìàíêà ÷è îçíîá, ãîëîâíèé 
á³ëü ³ á³ëü ó ì’ÿçàõ ÷è ñóãëîáàõ, á³ëü ó 
æèâîò³ ÷è ãîðë³, íóäîòà, ä³àðåÿ, âòîìà 
³ ñîíëèâ³ñòü, íàáðÿêè ïîâ³ê ÷è ¿õíº ïî-
÷åðâîí³ííÿ. Ö³ ñèìïòîìè íîðìàëüí³ òà 
øâèäêî ìèíàþòü.

Â³äïîâ³äíî äî íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, 
âàêöèíà òàêîæ äîáðå çàõèùàº â³ä òÿæ-
êîãî ïåðåá³ãó COVID-19. Äëÿ øòàìó 
«Äåëüòà» ñåðåä ëþäåé â³êîì 18-59 
ðîê³â — íà 100%, äëÿ øòàìó «Àëüôà» 
òà «Ãàììà» — íà 87,5 â³äñîòêà. Ñïî-
ñòåðåæåííÿ ïîêàçàëè, ùî åôåêòèâí³ñòü 
âàêöèíè ïðîòè øòàìó «Ãàììà» çíèæó-
ºòüñÿ ç â³êîì. Äëÿ ëþäåé 70+ ðîê³â âîíà 
ñòàíîâèòü 55,5 â³äñîòêà.

COMIRNATY/PFIZER-BIONTECH
Âàêöèíà Comirnaty á³ëüøå â³äîìà â 

Óêðà¿í³ çà íàçâîþ ¿¿ âèðîáíèêà — àìå-
ðèêàíñüêîãî êîíöåðíó Pfizer. Ïðåïàðàò 
ðîçðîáèëà í³ìåöüêà á³îòåõíîëîã³÷íà 
êîìïàí³ÿ BioNTech. Âàêöèíà ñõâàëåíà 
ÂÎÎÇ äëÿ åêñòðåíîãî âèêîðèñòàííÿ 
³ äîçâîëåíà ó ÑØÀ, Âåëèê³é Áðèòàí³¿, 
Êàíàä³, ªÑ òà ³íøèõ êðà¿íàõ.

ßê ³ Moderna, Comirnaty º ìÐÍÊ-âàê-
öèíîþ, òîáòî ì³ñòèòü ìîëåêóëè ìàòðè÷-
íî¿ ðèáîíóêëå¿íîâî¿ êèñëîòè. Êîëè öÿ 
ìÐÍÊ ïîòðàïëÿº äî îðãàí³çìó ëþäèíè, 
òî íàäàº «³íñòðóêö³þ», ÿê ñòâîðèòè øè-
ïîïîä³áíèé á³ëîê êîðîíàâ³ðóñó. ²ìóí³òåò 
ëþäèíè ðîçï³çíàº ÷óæèé á³ëîê ³ ïî÷èíàº 
âèðîáëÿòè àíòèò³ëà äî íüîãî. ßêùî ëþ-
äèíà ï³äõîïèòü COVID-19, òî ¿¿ ³ìóííà 
ñèñòåìà âæå çíàòèìå, ÿê ïîáîðîòè â³ðóñ.

Ìàòðè÷í³ ÐÍÊ-âàêöèíè º ðîçðîáêîþ 
íîâîãî ïîêîë³ííÿ ³ ìàþòü âåëèêèé íàó-
êîâèé ïîòåíö³àë. Âàêöèíè Comirnaty òà 
Moderna — öå ïåðø³ âàêöèíè íà îñíîâ³ 
ìÐÍÊ. Óò³ì ñàì ìåòîä ðîçðîáëÿâñÿ ç 
ïî÷àòêó 90-õ ðîê³â. Çà ìèíóëå ÷âåðòü 
ñòîë³òòÿ áóëî çä³éñíåíî ïîíàä 500 äî-
ñë³äæåíü ö³º¿ òåõíîëîã³¿. Âîíè áåçïå÷í³ 
äëÿ ëþäèíè, îñê³ëüêè íå ì³ñòÿòü ñàìî-
ãî â³ðóñó. Äëÿ ôîðìóâàííÿ ³ìóí³òåòó 
íåîáõ³äíî îòðèìàòè äâ³ äîçè âàêöèíè 
ç ³íòåðâàëîì ó 21 äåíü. Â³äïîâ³äíî äî 
êë³í³÷íèõ âèïðîáóâàíü, ï³ñëÿ ââåäåííÿ 
âàêöèíè ìîæóòü áóòè òàê³ ðåàêö³¿, ÿê á³ëü 
ó ì³ñö³ ³í’ºêö³¿, âòîìà, ãîëîâíèé á³ëü ³ 
á³ëü ó ì’ÿçàõ òà ñóãëîáàõ, ëèõîìàíêà ³ 
ïî÷åðâîí³ííÿ ó ì³ñö³ óêîëó.

Çã³äíî ç ðåçóëüòàòàìè áðèòàíñüêîãî 
äîñë³äæåííÿ, îïóáë³êîâàíèìè â àâòîðè-
òåòíîìó íàóêîâîìó âèäàíí³ «The New 
England Journal of Medicine» â ñåðïí³ 
2021 ðîêó, âàêöèíà Comirnaty/Pfizer 
ìàº åôåêòèâí³ñòü 93,7% ïðîòè ñèìïòî-
ìàòè÷íîãî çàõâîðþâàííÿ, âèêëèêàíîãî 
øòàìîì «Àëüôà», òà 88% — ïðîòè øòàìó 
«Äåëüòà».

Ë³êàð³ íàãîëîøóþòü: ùåïèòèñÿ ïî-
òð³áíî íàâ³òü òèì, õòî âæå ïåðåõâîð³â 
íà COVID-19. Àäæå çàðàç íåâ³äîìî, 
íàñê³ëüêè äîâãî òðèìàºòüñÿ ïðèðîäíèé 
³ìóí³òåò ï³ñëÿ õâîðîáè. Äåÿê³ äàí³ ñâ³ä-
÷àòü, ùî ëþäè, ÿê³ ïåðåõâîð³ëè, ìàþòü 
óäâ³÷³ âèùèé ðèçèê çàõâîð³òè çíîâó, í³æ 
âàêöèíîâàí³.

Ïåðåë³ê öåíòð³â ìàñîâî¿ âàêöèíà-
ö³¿ òà ïóíêò³â ùåïëåíü ìîæíà çíàéòè 
íà ñàéò³ list.covid19.gov.ua àáî çà 
íîìåðîì áåçêîøòîâíîãî òåëåôîíó 
0-800-60-20-19.

За час пандемії від ускладнень коронавірусу померло вже 
58 700 українців. Майже всі вони були невакциновані. 
Як і 98% тих, хто потрапив до стаціонарних відділень. 
Лікарі наполягають, що лише щеплення проти COVID-19 
гарантує захист від госпіталізації і смерті від коронавірусу. 
Вже понад 7,5 мільйона українців вакцинувалися проти 
коронавірусу. Втім, частина людей відмовляється 
це робити через страх побічних реакцій. 
Як працюють вакцини, які використовує Україна, 
і які можуть бути реакції на них, нагадує 
Центр громадського моніторингу та контролю.

Ризики вакцинації 
проти смерті 
від COVID-19

Кілька запитань
міському голові
Про вивезення листя, 
вуличне освітлення 
й початок 
опалювального 
сезонуу 5 с.5 с.

Залізні 
дівчата
не ламаються
«Хочу бути схожою 
на маму», — каже 
донька землячки, 
життя якої обірвала 
куля снайпераснайпера 6 с.6 с.

Сторінка
«Господар»д р

10 с.10 с.

Перехід на зимовий час 

цього року відбудеться 

останньої неділі жовтня 
Îòîæ ³ç 30 íà 31 æîâòíÿ, òîáòî 
ç ñóáîòè íà íåä³ëþ, î ÷åòâåðò³é 
ðàíêó ïåðåâåä³òü ñòð³ëêè 
ãîäèííèêà íà ãîäèíó íàçàä. 
Öå äîçâîëèòü ó âèõ³äíèé 
ïîñïàòè äîâøå.

ÄÎÂ²ÄÊÎÂÎ
Перехід на зимовий та літній час було 

запроваджено 1981 року з метою заоща-
дження електроенергії. Тому восени стріл-
ки годинника переводять на зимовий час 
— на годину назад, а весною — на літній, 
на годину вперед. 

За останні роки все більше країн 
стали відмовлятися від цієї традиції 
через низьку ефективність і шкоду для 
здоров’я. Суперечки щодо цього трива-
ють і в Україні.


