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Карантин не скасовує рутинної вакцинації

• Імунізація в умовах пандемії COVID-19, ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО 

ЗДОРОВ’Я, 25.03.20201

• Рекомендації ВООЗ: імунізація в умовах пандемії COVID-19, 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ, 25.03.20202

• Керівництво по планової імунізації під час пандемії COVID-19 в 

Європейському регіоні ВООЗ, ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я, 20.03.20203

• Спільна офіційна позиція громадських об’єднань

«Всеукраїнська асоціація дитячої імунології» та «Українська Академія

Педіатричних Спеціальностей», щодо проведення рутинної вакцинації

(згідно календаря щеплень) дітей та дорослих в Україні в умовах

спалаху COVID-19 та заходів, що скеровані на обмеження поширення

на території України випадків захворювань спричинених новим

коронавірусом (SARS-CoV-2)4

Документи, що регламентують вакцинацію в умовах пандемії
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Карантин не скасовує рутинної вакцинації

Наказ МОЗ України №2070 від 11.10.2019 р. «Про внесення змін до Календаря

профілактичних щеплень в Україні та Переліку медичних протипоказань до

проведення профілактичних щеплень» 5

Документи, що регламентують вакцинацію в умовах пандемії
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Карантин не скасовує рутинної вакцинації

Обґрунтування

будь-які переривання рутинної імунізації, навіть на короткий період, 

призведуть до підвищення ймовірності спалахів вакцинокерованих

інфекцій або зростання кількості випадків захворювань, яким можна 

запобігти шляхом вакцинації1,2,3,4

зростання випадків вакцинокерованих інфекцій з тяжким перебігом, 

що потребуватимуть госпіталізації, проведення інтенсивної терапії4

додаткове навантаження на систему охорони здоров’я у країні, з ризиком

кадрового дефіциту медичних працівників, дефіциту ліжкового фонду в 

стаціонарах, зниження спроможності надавати своєчасну, якісну та в 

достатньому об’ємі допомогу4
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Карантин не скасовує рутинної вакцинації

Основні положення

Новонароджених у пологових будинках необхідно вакцинувати 

згідно із національним календарем профілактичних щеплень 
1,2,3,4

У пріоритеті є первинні вакцинальні комплекси. Зокрема, це 

вакцинація від кору, краснухи, поліомієліту, дифтерії, кашлюку 

та правця, особливо серед дітей першого року життя1,2,3,4

Продовжується імунізація рекомендованими вакцинами, 

серед осіб з груп ризику, вакцинація за станом здоров’я 

(вакцинація проти сезонного грипу, пневмококової інфекції, 

вчасна ревакцинація для профілактики правця) 1,2,4

Для зменшення кратності відвідувань бажано введення 

одночасно кількох вакцин, у тому числі комбінованих вакцин4
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Карантин не скасовує рутинної вакцинації

Вакцинація осіб та COVID-19

• вакцинувати людей, що мали лабораторно 

підтверджений випадок COVID-19, можна після одужання 

(відповідно до прийнятого визначення)

• рутинну вакцинацію людей, що перебували на 

самоізоляції через COVID-19 і контактних осіб, треба 

здійснювати після закінчення періоду самоізоляції у разі 

відсутності симптомів респіраторної інфекції
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Зменшити ризик передавання SARS-CoV-2 під час вакцинації

Дотримання вимог інфекційного контролю

• використовувати всі можливі доступні засоби зв’язку, щоб інформувати 

населення про правила вакцинації в умовах пандемії CОVID-191

• на період карантинних обмежень рутинну вакцинацію людей з ознаками 

ГРВІ не здійснювати до моменту одужання1,4

• забезпечити дотримання гігієни рук, наявність дезінфекторів із вмістом 

спирту не менше 60%, використання ЗІЗ (засобів індивідуального 

захисту) 1

• медичний персонал має проводити огляд перед вакцинацією, при

проведенні вакцинації з використанням засобів індивідуального

захисту (медична маска, захисні окуляри/щиток, рукавички,

медичний халат/костюм)1,4
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Зменшити ризик передавання SARS-CoV-2 під час вакцинації

Дотримання вимог інфекційного контролю

• Розглянути можливість поєднання вакцинації з плановим патронажним 

оглядом.1

• Обмежити відвідування закладу охорони здоров’я без нагальної

потреби. Відвідування медичного закладу з метою отримання вакцинації є 

виправданим в умовах пандемії COVID-19.4

• Мінімізувати до раціонального візити пацієнтів до закладу охорони

здоров’я. При цьому використовувати кожний візит до закладу 

охорони здоров’я для можливості отримати щеплення.4

• Розділяти маршрути осіб, що звернулися до закладу охорони здоров’я

з приводу отримання вакцинації, планового огляду та осіб, що

звернулися з інших причин. У разі неможливості забезпечити окремі 

маршрути пацієнтів, визначити години для прийому осіб, що звертаються з 

приводу гострого захворювання, та осіб, що звернулися для проведення 

вакцинації.4
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Зменшити ризик передавання SARS-CoV-2 під час вакцинації

Дотримання вимог інфекційного контролю

• Чітко визначати час візиту для проходження щеплення з метою

уникнення черг. У випадку черги, дотримуватися відстані між

відвідувачами щонайменше одного метру (оптимально – 1,5-2 м).1,4

• Слід контролювати кількість осіб для уникнення скупчення понад 

10 людей в одному приміщенні1

• За всіма вакцинованими треба спостерігати протягом терміну, 

визначеного інструкцією про застосування відповідної вакцини, або, 

якщо термін не зазначено — 30 хвилин. У випадку погіршення стану 

здоров’я необхідно зв’язатися з лікарем.1,4
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Вакцини GSK в Україні

• вакцини для первинного вакцинального комплексу проти 

кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції, 

гепатиту В: сімейство Інфанрикс

• вакцини для захисту проти кору, паротиту, краснухи, 

вітряної віспи, гепатиту В і А: Пріорикс, Варілрикс, 

Хаврикс, Твінрикс, Енджерикс В

• вакцини для імунізації дітей: Ротарикс (до 6 місяців), 

Синфлорикс (до 5 років)

• вакцини для ревакцинації: Бустрикс, Бустрикс Поліо

• вакцина для вакцинації проти онкогенних типів вірусу 

папіломи людини (ВПЛ): Церварикс (починаючи з 9 років)
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Дякую за увагу!

За додатковою інформацією звертайтеся в ТОВ «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна»: 02152, Київ, проспект 

Павла Тичини, 1-В. тел: (044) 585-51-85. www.ua.gsk.com

Повідомити про небажане явище Ви можете до ТОВ «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна» за тел. (044) 585-

51-85 або на email oax70065@gsk.com, повідомити про скаргу на якість препарату за тел. (044) 585-51-85 або +380 

(50) 381-43-49, або на e-mailua.complaints@gsk.com, ознайомитися з інструкціями для медичного застосування 

лікарських засобів ТОВ «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна» та задати запитання службі медичної 

інформації Ви можете тут https://gskpro.com/ru-ua/

Гіпотетичний випадок. Дана ілюстрація є художнім зображенням і не означає, що модель страждає яким-небудь 

захворюванням або піддавалася медичному втручанню.
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