
Які є протипоказання до вакцинації від COVID-19? 

Єдиним протипоказанням до щеплення від COVID-19 вакциною Comirnaty 
є важка алергічна реакція на її компоненти чи на першу дозу вакцини.
Температура тіла вище 38ºC? Відкладіть щеплення до одужання.  Більше 
про протипоказання до вакцинації від COVID-19 читайте на сайті МОЗ: 
bit.ly/C19_protypokazy 
! Якщо в дитини застуда чи шмарклі, температура до 38°С, то робити 
щеплення можна. 

МАЄТЕ ПИТАННЯ ЩОДО ЩЕПЛЕННЯ ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ?

Запитайте фахівців гарячої лінії МОЗ та Юнісеф
«Спільно до здоров'я» 0 800 351 896
Медичні працівники-експерти з вакцинації працюють
для вас з 9:00 до 18:00 з понеділка по п’ятницю.

Чи можна дітям 5-11 років 
робити одночасно 
щеплення від COVID-19
та від інших хвороб? 

В один день можна зробити щеплен-
ня від ковіду та вакциною від грипу в 
різні ділянки тіла. Вакцинуватися від 
грипу варто, щойно вакцина стане 
доступною, і до кінця сезону грипу.
В Україні планові щеплення проти 
інших інфекційних хвороб проводять 
з інтервалом у 14 днів з вакцинацією 
від COVID-19. 
Центри з контролю та профілактики 
захворювань в США (CDC) радять за 
потреби вакцинувати в один день від 
COVID-19 та інших хвороб дітей, 
підлітків і дорослих. 

Чи потрібно робити 
дитині або дорослому 
щеплення, якщо вони 
хворіли на COVID-19?

Так, потрібно. Вакцинація онов-
лює та посилює імунну пам’ять 
про збудника хвороби. Це збіль-
шує шанси дати йому відсіч і не 
захворіти. 
Біль в місці уколу, загальна 
слабкість або підвищення 
температури — це звичайна 
реакція на вакцину від 
COVID–19. Ці симптоми зника-
ють через кілька днів після 
вакцинації. Якщо вас щось 
непокоїть — зверніться до 
лікаря.

ВАКЦИНАЦІЯ ДІТЕЙ
5–11 РОКІВ
ВІД COVID–19
Пам'ятка для батьків та опікунів

Брошура реалізована в рамках проєкту «Програма ЄС Міцні регіони — Спеціальна програма підтримки 
України» за співфінансування Європейського Союзу (ЄС) та Федерального міністерства економічного 
співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) та імплементовано Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH. Зміст цієї публікації щодо означеної діяльності, однак, належить виключно до відповідальності 
UNICEF Україна. Думки, висновки або рекомендації належать авторам або укладачам публікації і не 
обов'язково відображають погляди Європейського Союзу, Федерального міністерства економічного 
співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) і Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).



Пригадуєте, як ви 
хворіли на COVID-19?

Дуже імовірно, що навіть легкий 
перебіг був досить неприємним, 
з головним болем, відсутністю 
апетиту, спотворенням запахів і 
слабкістю ще довгий час після 
видужання. Ви мусили ізолюва-
тися на тижні та скасувати всі 
плани. Що й казати про важкі 
випадки, коли були потрібні 
шпиталізація та кисень.

Чи хочете ви, аби ваша 
дитина пережила 
подібне?

Зараз, коли в країні війна, доступ 
до медичної допомоги може 
бути обмежений, ще й світло 
вимикають.  Звісно, ви хочете 
захистити життя своїх дітей! 
Вакцинація дітей від COVID-19 
— це безпечний та ефективний 
спосіб вберегти їх. Щеплення 
захищає дитину від важкого 
перебігу хвороби, а також від так 
званого дитячого мультисистем-
ного запального синдрому — 
стану, при якому виникає запа-
лення в низці органів (серце, 
легені, нирки, мозок, шкіра, очі 
або шлунково-кишковий тракт), 
що може з’явитись через кілька 
тижнів після зараження. 

Чи безпечно щепити дітей від COVID-19?

Так, вакцинуватися безпечно. А от хворіти — ні. Вакцину Comirnaty 
використовують з 2021 року для щеплення дітей. Дітей 5-11 років 
вакцинують проти COVID-19 в США, Ізраїлі, Канаді, Італії, Ірландії, 
Нідерландах та багатьох інших країнах. Влітку 2022 року в США дозво-
лили вакцинувати від COVID-19 дітей від 6 місяців. 

Що потрібно
для вакцинації дитини
від COVID-19?

Запис на вакцинацію. Дитину 
можна записати на щеплення 
через педіатра, сімейного лікаря 
або самостійно, за цими контак-
тами:
vaccination.covid19.gov.ua/list.

Під час запису уточніть вік 
дитини і наявність саме дитячої 
вакцини.

Документи. Вам знадобиться 
свідоцтво про народження 
дитини, посвідчення особи 
одного з батьків чи опікунів та 
інформована згода на проведен-
ня щеплення (заповнюється на 
місці). 

Зробіть дитині 5+ років щеплення від 
COVID-19 в найближчому пункті вакцинації, 
де є вакцина для дітей від 5 років.  

Якщо привели дитину на щеплення від COVID-19, 
скористайтеся можливістю і зробіть собі бустер.

Якщо ваше останнє щеплення від COVID-19 було понад
5 місяців тому — отримайте перший бустер, якщо перший 
бустер отримували понад 4 місяці тому — зробіть другий 
бустер. Обговоріть з лікарем, чи потрібно вам уже ревак-
цинуватися від дифтерії та правця чи отримати ще якісь 
щеплення.

Кому рекомендована 
вакцинація?

Вакцинація від COVID-19 реко-
мендована всім дітям, а надто — 
дітям із хронічними хворобами, 
які можуть серйозно постражда-
ти внаслідок інфекції. У світі 
вакцинують дітей з 6 місяців. В 
Україні — з 5 років. 

Яку вакцину 
використовують
для щеплення дітей?

В Україні є спеціальна дитяча 
вакцина від COVID-19 для дітей 
5–11 років. 

Це вакцина Comirnaty™ виробни-
цтва Pfizer–BioNTech. Дітей віком 
12+ щеплять вакциною для 
дорослих цього ж виробника. 
Для захисту від хвороби потрібно 
отримати дві дози вакцини з 
інтервалом мінімум 3 тижні.

Додатковий захист. Потурбуй-
тесь про додатковий захист від 
інфекцій: вдягніть собі та дітям 
медичні маски, дотримуйтесь 
дистанції в чергах, а після візиту 
в поліклініку чи пункт щеплення 
помийте руки з милом або обро-
біть їх антисептиком. 

Дитину перед щепленням огляне 
черговий лікар вакцинальної 
бригади. Немає потреби додат-
ково йти до педіатра чи здавати 
аналізи. Пам’ятайте, хороший 
лікар — завжди за вакцинацію і 
сприятиме вам. Якщо хтось 
відмовляє вас вакцинувати 
дитину, знайдіть іншого лікаря. 


