Актуализирани препоръки
за разпространение на
ваксините срещу COVID-19
17 юни 2021 г.
Медицинските експерти в Австралия сега препоръчват ваксината срещу COVID-19 Pfizer
за възрастни на възраст под 60 години. Предишната медицинска препоръка беше, че
ваксината Pfizer е била предпочитана за възрастни на възраст под 50 години.
Тази актуализирана препоръка се основава на нови доказателства, които показват поголям риск от рядкото състояние на съсирване на кръвта във възрастовата група на 50-59
години, отколкото се предполагаше. Това състояние се нарича тромбоза със синдром на
тромбоцитопения или TTS.
Ваксината AstraZeneca ще се дава на хора на и над 60 години. За хората на възраст над
60 години ползите от ваксинацията надвишават рисковете от TTS.
Ваксинирането остава най-важният начин за предотвратяване на сериозни заболявания
или смърт от COVID-19. Много милиони хора по света са получили ваксините си
безопасно.
Хората, които са получили първата си доза ваксина срещу COVID-19 AstraZeneca без
сериозни неблагоприятни ефекти, все още трябва да получат втората си доза. Това
включва възрастни под 60-годишна възраст.
Приемането на втората Ви доза Ви предлага най-добрата защита от сериозно заболяване
от COVID-19. Ако сте приели първата Ви доза, трябва да си запишете час за втората Ви
доза.
Правителствените клиники за ваксинация, които вече дават ваксината Pfizer, веднага ще
започнат да приемат хора на възраст 50-59 години за Pfizer.
Хората в Австралия могат да бъдат уверени, че нашите медицински експерти
продължават да преглеждат доказателства и данни от тук и от чужбина. Препоръчително
е всички, които отговарят на условията, да се ваксинират срещу COVID-19.
За да резервирате ваксинацията си, посетете health.gov.au
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За повече информация
Ако имате въпроси относно ваксините срещу COVID-19, говорете с Вашия лекар,
посетете www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages или се обадете на
Националната линия за помощ за коронавируса на 1800 020 080. За услуги по превод и
устен превод се обадете 131 450.
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