
Захворювання

Пріоритетні вакцинації

Розглянути доцільність

COVID-19

Кір
паротит
краснуха

Дифтерія
правець
кашлюк
поліомієліт
Hib

Діти та підлітки (віком < 18 років) Дорослі (> 18 років)

Запропонувати курс первинної вакцинації мРНК-вакциною дітям 
і підліткам, які відповідають вимогам, згідно з настановами 

країни перебування (в ЄС/ЄЕП дозволені вакцини Comirnaty з 
віку ≥  5 років і Spikevax з віку 

≥ 6 років). Запропонувати бустерну дозу підліткам, який 
дозволено в ЄС/ЄЕП. 

Запропонувати бустерну дозу підліткам віком 
≥ 12 років відповідно до настанов країни перебування (в ЄС/ЄЕП 

дозволена лише вакцина Comirnaty).

Запропонувати первинну вакцинацію та бустерну 
дозу(-и) всім дорослим відповідно до настанов 

країни перебування. 
Можна розглянути доцільність проведення курсу 

первинної вакцинації з введенням однієї дози 
вакцини (наприклад, вакцини проти COVID-19 

Janssen), особливо якщо введення другої дози для 
завершення первинної вакцинації може бути 

ускладненим.

Запропонувати вакцину КПК особам віком ≥ 9 місяців. Дві 
дози вакцини КПК* слід вводити з інтервалом щонайменше 

один місяць, але бажано, щоб інтервал був довшим, 
відповідно до настанов країни перебування. Вакцина проти 

кору, введена у віці до 12 місяців, не забезпечує захист у всіх 
людей, тому її слід вводити повторно після 12-місячного віку

Запропонувати введення однієї дози або згідно з 
настановами країни перебування.*

Measles
mumps
rubella

Особам ≥ 2 місяці запропонувати введення трьох доз 
вакцини DTaP-IPV-Hib (компонент Hib лише для дітей віком 

до < 6 років, якщо немає інших рекомендацій для 
конкретної країни) з інтервалом щонайменше один місяць, 

із подальшим введенням бустерної дози відповідно до 
настанов країни перебування. П’ятивалентні та 

шестивалентні комбіновані вакцини дозволяється вводити 
дітям віком до шести років.

Запропонувати всім дорослим проведення 
первинного курсу вакцинації проти дифтерії, 

правця та поліомієліту або відповідно до 
настанов країни перебування.

Гепатит B
Запропонувати особам віком ≥ 2 місяці введення трьох доз 

відповідно до настанов країни перебування. **
Запропонувати провести вакцинацію в дітей, які народжені 

матерями з позитивним результатом аналізу на HBsAg, 
протягом 24 годин після народження, відповідно до 

настанов країни перебування 

Запропонувати всім дорослим, незалежно від 
попереднього скринінгу, відповідно до настанов 

країни перебування.

Менінгококова 
хвороба

Дотримуватися настанов країни перебування щодо 
менінгококових вакцин проти серогруп A, B, C, W135 

та Y з урахуванням епідеміологічної ситуації.

Вітряна віспа*

Пневмококова 
хвороба

Слід дотримуватися настанов країни перебування, 
якщо епідеміологічна ситуація не передбачає інше. 
Якщо застосовується, запропонувати введення двох 
доз вакцини проти вітряної віспи особам віком ≥ 11 
місяців з інтервалом щонайменше один місяць, але 

бажано, щоб інтервал був довшим.

Слід дотримуватися настанов країни 
перебування з врахуванням епідеміологічної 

ситуації.
Розглянути доцільність вакцинації 

неімунізованих невагітних жінок, здатних 
завагітніти.

Туберкульоз
Запропонувати введення вакцини БЦЖ відповідно до 

настанов країни перебування. Повторне введення 
вакцини БЦЖ не рекомендується.

Вакцину БЦЖ зазвичай не рекомендується 
вводити дорослим, що залежить від 

епідеміологічної ситуації.

Запропонувати особам ≥ 2 місяці введення 1–3 доз 
кон’югованої вакцини з інтервалом щонайменше 

один місяць, відповідно до настанов країни 
перебування.

Запропонувати особам віком ≥ 65 років, 
відповідно до настанов країни перебування.

Грип

Слід дотримуватися настанов країни перебування, 
якщо епідеміологічна ситуація не передбачає інше.

Розглянути доцільність вакцинації осіб віком від 
шести місяців, які належать до груп ризику, перед та 

під час сезону грипу.

*      Вакцина КПК та вакцина проти вітряної віспи протипоказані людям з ослабленим імунітетом та під час вагітності. Слід запобігати виникненню вагітності 
протягом одного місяця після вакцинації КПК.
**  Тести на інфекцію, зумовлену вірусом гепатиту B (HBsAg), можна виконувати до введення вакцини, залежно від настанов країни перебування.

Слід дотримуватися настанов країни перебування з 
врахуванням епідеміологічної ситуації.

Розглянути доцільність вакцинації осіб із груп 
ризику, у тому числі вагітних жінок, перед та під 

час сезону грипу.

Вакцинації, які пропонуватимуть за відсутності 
задокументованих свідчень попередньої вакцинації


