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У вас залишились запитання? Так � має бути. Зверн�ться за
�нформац�єю до пол�кл�н�ки, л�карн� за м�сцем проживання або
ознайомтеся з питаннями та в�дпов�дями Всесв�тньої орган�зац�ї
охорони здоров’я на вебстор�нц� https://bit.ly/3KXDyDz 

Ваш� запитання про COVID-19

Чому правила в Канад� не так�, як у моїй країн�?

особливостями чинних систем охорони здоров’я та соц�ального забезпечення. Чи є послуги охорони здоров’я
безкоштовними та доступними для вс�х або за них потр�бно платити? Чи отримують люди в�дшкодування
втраченого доходу або змушен� виходити на роботу нав�ть попри ризик для здоров’я;
к�льк�стю вакцинованих. Чи було проведено вакцинац�ю б�льшост� людей? Чи достатньо вакцин? Наск�льки легко
можна отримати доступ до них;
способом прийняття важливих пол�тичних � медичних р�шень. Чи є процес прийняття р�шень прозорим? Чи
проводить уряд консультац�ї з вченими та л�карями? Чи зв�тує уряд перед парламентом? Чи беруть опозиц�йн� парт�ї
участь у процес� прийняття р�шень; 
системою ц�нностей � пр�оритетами конкретного сусп�льства. Що йому б�льш властиво: колектив�зм чи
�ндив�дуал�зм? Чи прид�ляється першочергова увага виходу на роботу, поновленню навчання, зменшенню к�лькост�
госп�тал�зац�й або �ншим речам?

Правила, що д�ють у Канад� стосовно COVID-19, можуть в�др�знятися в�д правил �нших країн. Це не означає, що COVID-19
погано вивчено. Імов�рн�ше, у кожн�й країн� власн� заходи реагування на цю проблему.

Ця р�зниця обумовлена безл�ччю складних фактор�в, зокрема:

Це лише к�лька причин, через як� правила, що д�ють у Канад�,
можуть в�др�знятися в�д правил �нших країн. Інколи, д�ючи
всупереч даних доказової медицини, органи державної влади або
приватн� особи можуть применшувати серйозн�сть COVID-19

заради своєї пол�тичної або ф�нансової вигоди. 

Р�зниця у правилах не означає, що в кожн�й країн� своє розум�ння
COVID-19 як захворювання. Наявн�сть вар�ант�в не зм�нює сутн�сть
ц�єї хвороби, � вакцинац�я допомагає захистити людей в�д важких
симптом�в � смерт�. 

Цей контекст не зам�нює медичну консультац�ю та в�дв�дування л�каря. Якщо у вас є питання, завжди звертайтеся до медичного спец�ал�ста або квал�ф�кованого медичного прац�вника.
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