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Директорат громадського здоров'я та профілактики захворюваності
Міністерства охорони здоров’я України в межах компетенції розглянув Ваш
запит на публічну інформацію від 16.12.2021, що надійшов листом Секретаріату
Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 № 41968/0/2-21 до МОЗ України від
23.12.2021 № 17/4496/ЗПІ-2, та повідомляє.
Згідно зі статтею 12 Закону України від 6 квітня 2000 року №1645-III «Про
захист населення від інфекційних хвороб» та статтею 27 Закону України від 24
лютого 1994 року № 4004-XII «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення» в Україні обов'язковими є профілактичні щеплення
проти туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця та кору.
Працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких
може призвести до зараження цих працівників та поширення ними інфекційних
хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням також проти
інших відповідних інфекційних хвороб.
У разі відмови або ухилення від обов'язкових профілактичних щеплень ці
працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт.
Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають
обов'язковим профілактичним щепленням проти інших відповідних інфекційних
хвороб, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері охорони здоров'я.
Відповідно до статті 12 Закону України від 6 квітня 2000 року №1645-III
«Про захист населення від інфекційних хвороб» з метою забезпечення
епідемічного благополуччя населення України, попередження інфекцій,
керованих засобами специфічної профілактики, зокрема гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Міністерство
охорони здоров’я України розробило та затвердило наказом від 04 жовтня 2021
року № 2153 Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких

підлягають обов'язковим профілактичним щепленням, який зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2021 року за № 1306/36928. Цей наказ
набрав чинності з 08.11.2021.
Наказом затверджено Перелік професій, виробництв та організацій,
працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням (в разі
відсутності
абсолютних
медичних
протипоказань
до
проведення
профілактичних
щеплень),
передбачивши
включення
обов'язкових
профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на період дії карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, для працівників (далі – Перелік):
1. Центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів.
2. Місцевих державних адміністрацій.
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3.Закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної
(професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальні, дошкільної,
позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ
незалежно від типу та форми власності.
Міністерство охорони здоров’я України наказами від 01 листопада 2021
року № 2393 року (зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.11.2021 за
№ 1452/37074) та від 30 листопада 2021 року № 2664 (зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 16 грудня 2021 року за № 1624/37246), розширило
перелік організацій, співробітники яких мають обов’язково щепитися проти
COVID-19.
Вказаний перелік може бути розширено в залежності від епідемічної
ситуації, пов’язаної з поширенням на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Крім того, наказом Міністерства охорони здоров’я України 16 вересня
2011 року № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні
та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів» (у редакції
наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11 серпня 2014 року № 551)
затверджено Календар профілактичних щеплень в Україні.
Відповідно до Розділу I Календаря:
1. Календар профілактичних щеплень в Україні (далі - Календар) нормативно-правовий акт центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері охорони здоров'я, яким встановлюються
перелік обов'язкових профілактичних щеплень та оптимальні строки їх
проведення. Відповідно до Розділу I Календаря :
1. Цей Календар включає обов’язкові профілактичні щеплення з метою
запобігання захворюванням на дифтерію, кашлюк, кір, поліомієліт, правець,
туберкульоз.

Інші обов’язкові щеплення встановлюються відповідно до цього Календаря
для груп населення: за віком; щеплення дітей з порушенням цього Календаря;
щеплення ВІЛ-інфікованих осіб; за станом здоров’я; щеплення дітей після
алло/ауто-ТСГК (трансплантація стовбурових гемопоетичних клітин); щеплення
на ендемічних і ензоотичних територіях та за епідемічними показаннями.
2. Обов’язковим профілактичним щепленням для запобігання поширенню
інших інфекційних захворювань підлягають окремі категорії працівників у
зв’язку з особливостями виробництва або виконуваної ними роботи.
3. У разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або
масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях
та об’єктах можуть проводитися обов’язкові профілактичні щеплення проти цієї
інфекційної хвороби.
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4. З метою специфічної профілактики інфекційних хвороб особи, які бажають
зробити щеплення, щодо яких існують зареєстровані в Україні медичні
імунобіологічні препарати, можуть зробити такі щеплення за направленням
лікаря.
Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 жовтня 2021 року
№ 2362 внесено зміни до Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і
проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію коронавірусної хвороби
COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках, затвердженої наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 24 грудня 2020 року № 3018. а саме: в розділі
«МЕТА ТА ЦІЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ ВАКЦИНИ ВІД КОРОНАВІРУСНОЇ
ХВОРОБИ COVID-19» абзац десятий «Вакцинація від коронавірусної хвороби
COVID-19 в Україні буде добровільною для усіх груп населення та професійних
груп» виключено.
Відповідно до частини шостої статті 12 Закону України від 6 квітня 2000 року
№ 1645-III «Про захист населення від інфекційних хвороб»: якщо особа та (або)
її законні представники відмовляються від обов'язкових профілактичних
щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в
разі відмови дати таке підтвердження - засвідчити це актом у присутності свідків.
Механізми створення імунітету після хвороби або після щеплення на
клітинному рівні діють за схожим принципом. Організм помічає загрозу – і Bлімфоцити виробляють проти неї антитіла, які й забезпечують імунітет. Єдина
різниця в тому, що щеплення лише «симулює» захворювання, а природне
зараження - викликає повноцінну хворобу, і може призвести до смерті або
серйозних ускладнень. На даний час неможливо надати відповідь про загальну
тривалість імунного захисту як після перенесеного захворювання на COVID-19,
так і після щеплення проти вказаного захворювання, оскільки клінічні
дослідження свідчать про різну тривалість такого імунного захисту у різних осіб.
Чи людина заразиться та захворіє, залежить від низки чинників, у тому числі
стану її здоров’я та генетичних особливостей. Наразі є дані про те, що антитіла
проти вірусу, як правило, наявні принаймні ще три – вісім місяців. Вакцинація
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проти COVID-19, та й клінічні дослідження вакцин, здійснюються недостатній
період часу для того, щоб зробити однозначний висновок про тривалість
імунітету.
Попередні дані з вивчення дії вакцин свідчать, що вакцинація проти
COVID-19 може повністю або частково блокувати поширення вірусу (джерело:
https://go.nature. com/3dEC68Z ).
Всю інформацію про вакцини проти COVID-19 , їх ефективність, можливі
несприятливі події після імунізації та терміни їх виникнення, дослідження тощо,
будь-яка заінтересована особа може знайти за посиланням на сайті Всесвітньої
організації охорони здоров’я:
https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-observationalstudy-designs-on-the-effectiveness-of-covid-19-vaccination,
або на сайті Міністерства охорони здоров’я України:
https://moz.gov.ua/article/news/use-pro-vakcini-vid-covid-19-v-ukrainiastrazeneca.
Особа, щеплена від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, не є джерелом збудника вірусу. Неможливо
заразитися COVID-19 від вакцин, бо жодна з них не містить живого вірусу,
здатного спричинити хворобу.
Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, не захищає від можливого інфікування, але
попереджає виникнення ускладнень перебігу захворювання, зменшує кількість
госпіталізованих з середнім та важким ступенем перебігу та летальні випадки від
ускладнень хвороби. Враховуючи заявлену виробником ефективність вакцини на
рівні 90-95%, можна стверджувати, що із 100 щеплених у 90-95 осіб буде
сформований достатній імунітет.
Загальною метою здійснення масової вакцинації населення є припинення
поширення коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.
В.о. Генерального директора
Директорату громадського здоров’я
та профілактики захворюваності
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