
Кір
Кір може бути небезпечним, зокрема 
для малих дітей. Захистіть свою дитину 
вакциною проти кору, паротиту й  
краснухи (MMR). 

ЛИХОМАНКАЛИХОМАНКА
Зображення наводяться за дозволом відділу вакцинації Департаменту охорони здоров’я Каліфорнії.

Симптоми: Якщо у вас або вашої дитини з’явилися симптоми, 
зателефонуйте вашому постачальнику медичних послуг — і залишайтеся 
вдома й уникайте контактів з іншими людьми, аж поки не потрапите на 
прийом до лікаря.

ВИСИП,ВИСИП,
ПОЧЕРВОНІННЯ ПОЧЕРВОНІННЯ 
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НЕЖИТЬ, НЕЖИТЬ, 
КАШЕЛЬКАШЕЛЬ

Кір
Кір може бути небезпечним, зокрема 
для малих дітей. Захистіть свою дитину 
вакциною проти кору, паротиту й  
краснухи (MMR). 

ЛИХОМАНКАЛИХОМАНКА
Зображення наводяться за дозволом відділу вакцинації Департаменту охорони здоров’я Каліфорнії.

Симптоми: Якщо у вас або вашої дитини з’явилися симптоми, 
зателефонуйте вашому постачальнику медичних послуг — і залишайтеся 
вдома й уникайте контактів з іншими людьми, аж поки не потрапите на 
прийом до лікаря.

ВИСИП,ВИСИП,
ПОЧЕРВОНІННЯ ПОЧЕРВОНІННЯ 

ОЧЕЙОЧЕЙ
НЕЖИТЬ, НЕЖИТЬ, 
КАШЕЛЬКАШЕЛЬ

Кір
Кір може бути небезпечним, зокрема 
для малих дітей. Захистіть свою дитину 
вакциною проти кору, паротиту й  
краснухи (MMR). 

ЛИХОМАНКАЛИХОМАНКА
Зображення наводяться за дозволом відділу вакцинації Департаменту охорони здоров’я Каліфорнії.

Симптоми: Якщо у вас або вашої дитини з’явилися симптоми, 
зателефонуйте вашому постачальнику медичних послуг — і залишайтеся 
вдома й уникайте контактів з іншими людьми, аж поки не потрапите на 
прийом до лікаря.

ВИСИП,ВИСИП,
ПОЧЕРВОНІННЯ ПОЧЕРВОНІННЯ 

ОЧЕЙОЧЕЙ
НЕЖИТЬ, НЕЖИТЬ, 
КАШЕЛЬКАШЕЛЬ

Кір
Кір може бути небезпечним, зокрема 
для малих дітей. Захистіть свою дитину 
вакциною проти кору, паротиту й  
краснухи (MMR). 

ЛИХОМАНКАЛИХОМАНКА
Зображення наводяться за дозволом відділу вакцинації Департаменту охорони здоров’я Каліфорнії.

Симптоми: Якщо у вас або вашої дитини з’явилися симптоми, 
зателефонуйте вашому постачальнику медичних послуг — і залишайтеся 
вдома й уникайте контактів з іншими людьми, аж поки не потрапите на 
прийом до лікаря.

ВИСИП,ВИСИП,
ПОЧЕРВОНІННЯ ПОЧЕРВОНІННЯ 

ОЧЕЙОЧЕЙ
НЕЖИТЬ, НЕЖИТЬ, 
КАШЕЛЬКАШЕЛЬ



Долучайтеся до профілактики кору. 
У центральній частині Огайо стався спалах кору. Вакцина проти кору, паротиту 
й краснухи (MMR) допоможе захистити вашу родину. 

Щоб отримати щеплення вакциною MMR: 
• Ваш постачальник медичних послуг
• Columbus Public Health - (614) 645-8180
• Franklin County Public Health - (614) 525-3719
• Heart of Ohio Family Health Centers - (614) 235-5555
• Lower Lights Christian Health Center - (614) 274-1455
• Lutheran Social Services (Faith Mission Health Center) - (614) 224-6617
• Nationwide Children’s Hospital Primary Care Centers - (614) 722-6200
• PrimaryOne Health Centers - (614) 645-5500
• Southeast Healthcare Services - (614) 225-0990
• Звертайтеся в аптечні заклади роздрібної торгівлі або невеликі клініки 

(наприклад у Walmart, CVS тощо)
Додаткову інформацію див. 
на вебсайтах columbus.gov/
measles і myfcph.org/measles.
Ред. від 11/2022
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