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 www.foph-coronavirus.ch/vaccination 

мРНК-вакцини відмінно захищають від важкого перебігу захворювання Covid-19, за якого потрібне 

стаціонарне лікування. Цей захист може згодом послаблюватись у залежності від віку людини та штаму 

вірусу. Захист від легкого захворювання та інфікування вірусом інших у всіх людей згодом зменшується. У 

залежності від штаму послаблення може відбуватися швидше або повільніше. З огляду на це ми 

рекомендуємо бустерну вакцинацію всім людям віком від 12 років.  
 

Для чого потрібна бустерна вакцинація? 
Бустерна вакцинація нагадує імунній системі про 

збудника. Вона відновлює та подовжує підвищений 

імунний захист. 

Кому рекомендується бустерна вакцинація? 

Бустерна вакцинація рекомендується всім особам у віці 

від 12 років. 
 Особи віком від 65 років  

Для Вас бустерна вакцинація в першу чергу 

забезпечує найкращий можливий захист від важкого 

перебігу захворювання на Covid-19 з необхідністю 

стаціонарного лікування. Особливо це стосується: 

‒ осіб віком від 75 років; 

‒ осіб віком від 65 років з хронічними 

захворюваннями, які мають найвищий ризик1 

важкого перебігу захворювання на Covid-19;  

‒ Мешканці та амбулаторні відвідувачі у будинках 

престарілих, будинках-інтернатах та закладах з 

денного догляду для людей похилого віку. 

 Особи віком від 16 до 64 років 

У людей віком до 65 років бустерна вакцинація 

підвищує захист від інфекції, а також від 

захворювання, яке часто має помірний перебіг та 

інколи має важкий перебіг, та його наслідків (напр., 

довготривалих наслідків Covid-19, тимчасової 

непрацездатності). Бустерна вакцинація може також 

тимчасово запобігати поширенню циркуляції вірусу. 

Рекомендація особливо стосується наступних осіб: 

‒ Осіб віком до 65 років з хронічними 

захворюваннями, які наражаються на особливу 

небезпеку через найвищий ризик важкого перебігу 

захворювання на Covid-19. 

‒ Мешканці та амбулаторні відвідувачі віком до 65 

років у будинках престарілих, будинках-інтернатах 

та закладах з денного догляду для людей похилого 

віку. 

‒ Медичного персоналу, який має безпосередній 

контакт з пацієнтами, і персонал, який доглядає за 

особами, що належать до групи ризику. 

Бустерна вакцинація також рекомендується вагітним 

жінкам, починаючи з 2-го триместру вагітності, та 

матерям-годувальницям. 

                                                        
1 Таблиця 2, стор. 11 Рекомендації щодо вакцинації мРНК-
вакциною: Definitions of diseases for people with the highest-risk 

 Підлітки від 12 до 15 років  

Для Вас бустерна вакцинація рекомендується, якщо 

Ви бажаєте підсилити свій захист від інфекції і 

помірного перебігу захворювання та зменшити ризик 

передачі інфекції близьким контактним особам 

(членам домогосподарства).  

Коли треба зробити бустерну вакцинацію? 
Бустерна вакцинація рекомендується через 4 місяці 

після повної базової імунізації мРНК-вакциною. Повна 

базова імунізація є виконаною після 

 двох щеплень мРНК-вакциною; або 

 підтвердженого інфікування коронавірусом + одного 

щеплення мРНК-вакциною з інтервалом не менше 4 

тижнів (незалежно від послідовності). 

Якщо після повної базової імунізації мРНК-вакциною 

відбувається підтверджене зараження коронавірусом, 

діє наступне правило:  

 У разі інфікування протягом 4 місяців після базової 

імунізації бустерна вакцинація рекомендується через 

4 місяці після цього інфікування.  

 У разі інфікування більше ніж через 4 місяці після 

базової імунізації, як правило, наразі бустерна 

вакцинація непотрібна.  
Підліткам від 12 до 15 років у разі інфікування через 4 

місяці після повної базової імунізації бустерна 

вакцинація не рекомендується. 

Якою вакциною і у якому дозуванні здійснюється 

бустерна вакцинація? 

Принципово, якщо є така можливість, бустерна 

вакцинація робиться тією ж вакциною, що і базова 

імунізація. Якщо така сама вакцина недоступна, можна 

застосовувати іншу мРНК-вакцину. Якщо під час базової 

імунізації були застосовані різні мРНК-вакцини, бустерну 

вакцинацію можна робити однією з цих двох вакцин. 

chronic illnesses (Визначення захворювань з огляду на осіб з 
хронічними захворюваннями з найвищим ризиком). 

Бустерна вакцинація мРНК-вакциною (Pfizer/BioNTech, Moderna) 

http://www.foph-coronavirus.ch/vaccination
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-tabelle-2-impfempfehlung.pdf.download.pdf/Krankheitsdefinitionen%20f%C3%BCr%20Personen%20mit%20chronischen%20Krankheiten%20mit%20dem%20h%C3%B6chsten%20Risiko%20-%20Tabelle%202%20der%20Covid-19%20mRNA-Impfempfehlung.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-tabelle-2-impfempfehlung.pdf.download.pdf/Krankheitsdefinitionen%20f%C3%BCr%20Personen%20mit%20chronischen%20Krankheiten%20mit%20dem%20h%C3%B6chsten%20Risiko%20-%20Tabelle%202%20der%20Covid-19%20mRNA-Impfempfehlung.pdf
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Детальна 

інформація 

Особам віком від 18 до 29 років рекомендується 

бустерна вакцинація переважно вакциною виробництва 

Pfizer/BioNTech. Особам віком від 12 до 17 років 

рекомендується бустерна вакцинація вакциною 

виробництва Pfizer/BioNTech. 

У разі вакцини виробництва Pfizer/BioNTech під час 

бустерної вакцинації вводиться така сама доза, що і під 

час базової імунізації. У разі вакцини виробництва 

Moderna під час бустерної вакцинації вводиться 

половинна доза. 

Де я можу вакцинуватися? 
За вакцинацію відповідають кантони. Інформацію про 

місця, де можна зареєструватись і зробити щеплення, 

можна отримати на вебсайті або на гарячій лінії Вашого 

кантону (www.foph-coronavirus.ch/cantons). Також можна 

звернутися до свого лікаря або аптекаря. 

Решта інформації про бустерну вакцинацію є тією ж 

самою, що і для базової імунізації, отже її можна 

прочитати у пам’ятці «Загальна інформація щодо 

вакцинації проти Covid-19 мРНК-вакциною». 

http://www.foph-coronavirus.ch/cantons
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/cc/Kampagnen/covid-19/coronavirus-impfung-merkblatt-allgemeine-infos/merkblatt-impfung-allginfos-ukrainisch.pdf.download.pdf/220323_CoVi_Impfung_Allg.Info_Ukrainisch.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/cc/Kampagnen/covid-19/coronavirus-impfung-merkblatt-allgemeine-infos/merkblatt-impfung-allginfos-ukrainisch.pdf.download.pdf/220323_CoVi_Impfung_Allg.Info_Ukrainisch.pdf

