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Додаток 
 

Доповнення до переліку актуального контенту для поширення з метою 
запобігання COVID-19  

 
- Публікація "Забуті моменти" Текст: 

https://docs.google.com/document/d/1SXYl8Ece3QbXIvvvPhkLEocprvOESLiv6LEBoA
KueIA/edit?usp=sharing Зображення: 
https://drive.google.com/file/d/1q19w1pwML6GWRyD8mEZqxhetGKmljc-
W/view?usp=drivesdk 

- Відеоролик про вакцинацію та супутні хвороби з кардіологом 
В.Горбачовою 
Текст:https://docs.google.com/document/d/1hLR_KeNjVHpTTrXKtxpIPPzQjhSAup4I
YRXUnQjdnuo/edit?usp=sharing Відео: https://drive.google.com/file/d/1Xwx0-
hfJPs5BbI9Q7SPvIpe_eatwcTZT/view?usp=sharing 

- Відеоролик «Україна вакцинується. Чернігівщина»: 
https://docs.google.com/document/d/1kw2xQFCu6NqiejRhWRxKb8ZJRy7kATiKzCAC
w6cGZLs/edit?usp=sharing Відео: 
https://drive.google.com/file/d/1XUDL_oo4KvpqoQQ7luIFC7HoAtcpnF_r/view?usp=
sharing 

- Публікацію «Клуб амбасадорів 60+» +сторіс Текст: 
https://docs.google.com/document/d/1VZpbTS07wIYQitnTzBpY8P70B_cEMQH9A4c
zBH0ggcU/edit?usp=sharing Зображення: 
https://drive.google.com/drive/folders/1tiaPZT_lx8n5KUIDmjitj6zouA-
Y7GcL?usp=sharing 

- Інфографіка про вакцинацію та хронічні хвороби Текст: 
https://docs.google.com/document/d/1pAmH9w9XuRlHzzdHN-
078IH7qR4LMfLeCJj8tLlIT-Y/edit?usp=sharing Зображення: Блок 1. Картинки від 1 
по 4 за номером + сторіс 
https://drive.google.com/drive/folders/1lwNOjx4AbvF0IhanZZzgMrzxqCnSBgnd?usp
=sharing 

- публікацію «Вже 49% дорослого населення України отримали принаймні 
одну дозу вакцини від COVID-19». 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Skaa8X- 
778NyySQ4Wp_PyKFxTYVyyTOr 
- Публікацію «Чим відрізняється бустер та додаткова доза?» 
https://drive.google.com/drive/folders/1WZFBbclZ-DL092qWDrnVbOr8GysKRSQ7  
- Публікацію «Як викликати мобільну бригаду з вакцинації від COVID-19» 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1b9muTvW1BHjQI9fpuFecW5VoOOJ7e
Oop  
- Публікацію «Клуб амбасадорів 60+»+ сторіс. Зображення: 
https://drive.google.com/drive/folders/1fFTrDl47y5xE7K__N4hjdKzlxbpaTOV_?usp=

https://drive.google.com/drive/folders/1lwNOjx4AbvF0IhanZZzgMrzxqCnSBgnd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lwNOjx4AbvF0IhanZZzgMrzxqCnSBgnd?usp=sharing
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sharing Текст: 
https://docs.google.com/document/d/1weUsXUR3FcXTv863aRonk4cCQcVh25AjR7a
watHKYRA/edit?usp=sharing 
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Вакцинація від COVID-19 на тижні 24-30 січня

Статистика вакцинації станом на 25 січня включно

● В Україні було здійснено понад 30 млн щеплень. Принаймні одну дозу вакцини отримали
більш ніж 15,2 млн людей, це близько 49,1% дорослого населення. Повністю вакциновано
двома дозами близько 46,8% дорослого населення – майже 14,5 млн українців.

● Бустерну дозу отримали майже 248 тис. українців, додаткову – 138 тис.

Хто і як може викликати мобільну бригаду з вакцинації від COVID-19

● В Україні можна викликати мобільну бригаду з вакцинації від COVID-19 додому чи до іншої
локації.

● Мобільні бригади вакцинують громадян, які через стан здоров’я не можуть самостійно
пересуватися, а також організовані колективи з понад 100 охочими вакцинуватися.

● Мобільні бригади також працюють там, де доступ до стаціонарних пунктів щеплень є
ускладненим або неможливим, а також серед громад, де рівень вакцинації літніх людей є
дуже низьким.

● Якщо ви чи ваша близька людина не можете самостійно пересуватися, ви можете залишити
заявку на приїзд мобільної бригади додому за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19

чи через вашого сімейного лікаря. Вашу заявку зареєструють та, коли складуть графік виїздів
мобільних бригад, вам зателефонують та повідомлять дату та час її приїзду.

● Організовані колективи з понад 100 осіб, охочих вакцинуватися, можуть так само залишити
заявку на виїзд бригади з вакцинації за тел. 0 800 60 20 19.

● Зібрати список охочих вакцинуватися та запросити до себе мобільну бригаду можуть також
представники ОТГ чи населених пунктів, подавши заявку до обласних управлінь охорони
здоров’я, які передадуть цю заявку регіональним координаторам з вакцинації.

● МОЗ уже визначило близько 200 громад, де показники охоплення вакцинацією людей віком
60+ менші ніж 25%. У ці громади приїжджатимуть мобільні бригади, щоб вакцинувати від
COVID-19 місцевих мешканців, особливо старшого віку.

● Мобільні бригади, які вакцинують групу людей, можуть використовувати для щеплення
будь-яку наявну вакцину від COVID-19.

Змішані схеми вакцинації проти COVID-19

● В Україні змінили можливі схеми міксування вакцин від COVID-19 різного типу для першої,
другої та наступних доз.
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● Для першої та другої дози можна застосовувати наступні схеми:

● Для бустерної дози найкраще використовувати мРНК-вакцину (Pfizer або Moderna) або ж ту,

яку ви отримали для базового курсу. Або зробити бустерну дозу за такими схемами
міксування:

https://bit.ly/mix1and2
https://bit.ly/mix_booster
https://bit.ly/mix_booster
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● Нові схеми міксування закріплені у позиції Національної технічної групи експертів з
імунопрофілактики від 23.12.2021 року та грунтуються на рекомендаціях Стратегічної
консультативної групи експертів з імунізації ВООЗ від 16.01.2021.

https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/2022.01.04_Pozytsia_NTGEI_23.12.2021.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/350635/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-heterologous-schedules-2021.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR22BJ

