Шановні панове,
у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, Міністерство здоров'я, маючи на увазі
рекомендацію групи з імунізації від 7 березня ц. р. повідомляє, що вакцинація для людей з
України повинна здійснюватися вакцинами, наявними в національній програмі вакцинації
проти COVID-19, відповідно до показань і схеми поведінки, здійснюваної в Польщі.
Кожен біженець з України старше 5 років, який раніше не був щеплений в рекомендованій
схемі вакцинації проти COVID-19, повинен мати можливість вакцинації або доповнення
вакцинації препаратами, доступними в Польщі.
Крім того, необхідно враховувати, що програма вакцинації проти COVID-19 людей у віці ≥ 18
років в Україні реалізовувалася вакцинами:
•
•

•

Допущеними до обігу в Європейському союзі є такі препарати: Comirnaty (PfizerBioNTech) і Spikevax (Moderna), а також Vaxzevria (Astra Zeneca).
Забороненими до обігу в Європейському союзі, зазначеними в переліку аналогів
вакцин, дозволених до обігу на території Європейського союзу (ЄС) або еквівалентних
цим вакцинам: CoronaVac/Sinovac Biotech як еквівалент зареєстрованого в ЄС препарату
Nuvaxovid (Novavax), а також Covishield як еквівалент зареєстрованого в ЄС препарату
Vaxzevria (AstraZeneca).
Забороненими до обігу в Європейському союзі, а також незазначеними в переліку
аналогів вакцин, дозволених до обігу на території Європейського союзу (ЄС) або
еквівалентних цим вакцинам. Ця ситуація може стосуватися окремих осіб.

Відповідно, в процесі кваліфікації на вакцинацію проти COVID-19 осіб з України повинні бути:
•

•

•

•

•

Для дорослого, який не отримав досі жодної дози вакцини, дотримуватися показань і
схеми вакцинації, реалізованої в Польщі, з урахуванням можливості застосування
режиму одноразової вакцини COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson&Johnson).
Для дорослого, який має документи щодо вакцинації в Україні за неповною схемою з
вакциною, реалізованої в Польщі, дотримуватися рекомендацій, що діють у програмі
вакцинації проти COVID-19 в Польщі.
Якщо доросла людина, має документацію про вакцинацію в Україні в неповній схемі
вакциною, включеною до переліку аналогів вакцин, допущених в обіг на території
Європейського союзу (ЄС) або еквівалентних тим вакцинам, треба діяти відповідно до
інструкцій, що діють у програмі вакцинації проти COVID-19 у Польщі.
У разі документального підтвердження введення 1 дози інактивованої вакцини
CoronaVac/Sinovac Biotech слід вказати в якості другої дози векторну вакцину COVID-19
Vaccine Janssen (Johnson&Johnson) або дозу вакцини mRNA. У разі документального
підтвердження введення 2 доз вакцини слід вводити профілактичну дозу відповідно до
рекомендацій програми вакцинації проти COVID-19 у Польщі.
Якщо особа у віці 12-17 років не отримала досі жодної дози вакцини, треба діяти у
відповідності з показаннями та схемою вакцинації, здійснюваної в Польщі, реалізувати
вакцинацію вакциною mRNA Comirnaty (Pfizer-BioNTech) або Spikevax (Moderna).
У разі коли особа віком 12-17 років, має документацію незакінченої схеми вакцинації
Comirnaty (Pfizer-BioNTech) треба діяти відповідно до показань і схеми вакцинації
молоді, яка проводиться в Польщі.

•

•

У разі коли особа віком 12-17 років, не має документації щодо вакцинації, розглядати її
як невакциновану особу та реалізувати вакцинація відповідно до показань та схеми
вакцинації, що здійснюється у Польщі.
Для дитини віком 5-11 років реалізувати щеплення відповідно до показань і схеми
вакцинації, здійснюваної для цієї вікової групи в Польщі.

В процесі кваліфікації на щеплення слід дотримуватися загальних правил проведення щеплень
- в разі відсутності документації більш безпечним і рекомендованим вибором є лікування
людини як невакцинованої і повторення щеплень.
Відсутність документації щодо попередньої вакцинації та підтвердження виконання вакцинації
препаратами, які не допущені на ринок Європейського союзу, а також неперерахованими у
списку аналогів вакцин, допущених в обіг на території Європейського союзу (ЄС)
http://bip.pzh.gov.pl/public/?id=216377 обумовлює початок нової схеми вакцинації в NPS
відповідно до рекомендацій.
Під час кваліфікації для вакцинації проти COVID-19 можуть використовуватися анкети
попереднього інтерв'ю перед вакцинацією українською, російською або англійською мовами.
Додаток:
Перелік схем вакцинації для вакцин ЄС + не-ЄС

