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Відповідь на запит «Нова українська школа» 

 

29 липня 2021 року ми отримали ваш запит, та в межах компетенції повідомляємо. 

 

Міністерство охорони здоров’я України своїм наказом від  17.07.2021 
затвердило рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики щодо 
можливості вакцинації дітей віком від 12 років вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech. 
 
Враховуючи наявні наукові дослідження, рекомендації ВООЗ та відповідні зміни до інструкції вакцини 
Comirnaty/Pfizer-BioNTech, цей препарат дозволено використовувати дітям віком від 12 років в Україні 
в разі, якщо  дитина: 

 має високі ризики важкого перебігу та розвитку ускладнень після хвороби на COVID-19 через 
супутні хвороби та не має протипоказань до вакцинації 

 з метою об’єднання сім’ї виїжджає до країни, де для перетину кордону необхідний сертифікат, 
що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію 

 виїжджає на навчання в країну, де для перетину кордону або для навчання 
необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне 
свідоцтво про вакцинацію 

 є учасником міжнародних спортивних змагань або інших заходів у країні, де для перетину 
кордону або для участі в заході необхідне міжнародне свідоцтво про вакцинацію 
або  сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19  

 приїхала з іншої країни, де вона отримала першу дозу вакцини Comirnaty/Pfizer та має 
документи на підтвердження цього 

Для отримання щеплення батьки дітей 12-15 років або самі дити віком 16-17 років звертаються до 
педіатра або сімейного лікаря дитини. Лікар може видати один з наступних документів: 
 
- медичний висновок про наявність у дитини супутньої патології, зокрема онкопатології, відсутність 
протипоказань до щеплення  вакциною Comirnaty та рекомендацією провести це щеплення; 
- довідку в довільній формі із рекомендацією провести щеплення вакциною Comirnaty після розгляду 
документів, які дають підстави для вакцинації: 

 документальне підтвердження зміни місця проживання (об’єднання сім’ї) та виїзду до країни, 
де для перетину кордону необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-
19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію 

 документальне підтвердження виїзду на навчання до країни, де для перетину кордону або для 
навчання необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або 
міжнародне свідоцтво про вакцинацію 

 документальне підтвердження участі в міжнародних заходах у країні, де для перетину кордону 
або для участі в заході необхідне міжнародне свідоцтво про вакцинацію або  сертифікат що 
підтверджує вакцинацію проти COVID-19  

 документальне підтвердження введення першої дози вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech в 
дитини за кордоном 

Отримавши медичну довідку від лікаря, треба зателефонувати в зручний центр масової вакцинації або 
пункт щеплення (перелік та контакти: list.covid19.gov.ua) та, якщо там є вакцина Comirnaty/Pfizer-

https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-17072021--1477-pro-vvedennja-v-diju-rishennja-operativnogo-shtabu-ministerstva-ohoroni-zdorov%e2%80%99ja-ukraini-z-reaguvannja-na-situacii-z-poshirennja-infekcijnih-hvorob-jakim-mozhna-zapobigti-shljahom-vakcinacii-vid-02-lipnja-2021-roku
https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/2021.07.09_Pozytsia_NTGEI_30.06.2021.pdf
http://www.drlz.com.ua/ibp/lz_www.nsf/id/7E20ED607BC15089C2258710004AA09A/$file/UA185920101_C947.pdf


 

BioNTech, записати дитину на щеплення. На вакцинацію обов'язково необхідно взяти з собою всі 
документи, наведені вище. 
 
Особливості вакцинації: 
Дітям віком 12+ вводять 2 дози по 0,3 мл вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech з інтервалом у 21-28 днів. 
Необхідно дотримуватися 14-денного інтервалу між введенням вакцини від COVID-19 та вакцини проти 
інших хвороб, за винятком екстреної вакцинації. 
Вакцинація дітей з онкопатологією, які перехворіли на COVID-19, має проводитися незалежно від 
терміну, що минув після перенесеного COVID-19. 
Пріоритет у вакцинації проти COVID-19 будь-якою доступною вакциною мають особи, які постійно 
проживають разом із маломобільною дитиною або доглядають за нею. 
У разі наявності живої черги в пункті чи центрі вакцинації таким дітям надається пріоритет.  

 


