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• Особи, які належать до групи особливо високого ризику важкого перебігу Covid-19, за допомогою бустерної вакцинації 

восени 2022 року можуть принаймні тимчасово покращити свій захист від важкого перебігу захворювання.  

• Бустерна вакцинація восени 2022 року настійно рекомендується всім особам, які належать до групи особливо 

високого ризику:  

◦ особам віком від 65 років; 

◦ особам віком від 16 років, які мають певні хронічні захворювання;  

◦ особам віком від 16 років, які мають трисомію 21; 

◦ вагітним. 

• Вакцинація проти Covid-19 є безпечною – навіть для осіб у похилому віці і з певними хронічними захворюваннями1, 

а також для вагітних. 

• Докладніша інформація → Пам’ятка «Інформація щодо вакцинації проти Covid-19» 

Коротко про головне 

Інформація про щеплення від Covid-19 восени 2022 року 
для осіб, які належать до групи особливо високого ризику 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Які особи вважаються такими, що належать до групи 

особливо високого ризику? 

a) Особи віком від 65 років; 

b) Особи віком від 16 років, які мають певні форми 

наступних хронічних захворювань1: 

 гіпертонія; 

 серцево-судинні захворювання; 

 діабет; 

 захворювання легень та дихальних шляхів; 

 рак; 

 захворювання та терапії, які послаблюють імунну 

систему; 

 ожиріння (індекс маси тіла ≥ 35 кг/м2); 

 ниркова недостатність; 

 цироз печінки. 

c) Особи віком від 16 років, які мають трисомію 21; 

d) Вагітні. 

Що означає «особи, які належать до групи особливо 

високого ризику»? 

Після інфікування коронавірусом Ви наражені на високий 

ризик важкого перебігу захворювання Covid-19. Отриманий 

завдяки попереднім вакцинаціям імунний захист може 

зменшитися. Covid-19 може мати для Вас важкі або навіть 

дуже важкі наслідки. Наприклад, сильну ядуху у разі 

запалення легень. У такому разі Ви потребуватимете кисень 

і повинні будете госпіталізуватися. На одужання може піти 

багато часу. Якщо перебіг захворювання погіршиться, Ви 

потребуватимете лікування у відділенні інтенсивної терапії. 

Може виникнути потреба у штучній вентиляції легень. Крім 

того, Covid-19 може пошкодити органи, і у найгірших 

випадках Ви можете від цього померти. Після інфекції з 

важким перебігом можуть виникнути довготривалі проблеми 

зі здоров’ям (постковідний синдром) – наприклад, ядуху у 

разі напруженої діяльності, втомленість або проблеми із 

зосередженням уваги. 

 

 
1 Докладний перелік захворювань знаходиться за посиланням: 
Категорії осіб, які належать до групи особливо високого ризику   

Чому рекомендується бустерна вакцинація восени 2022 

року? 

Через збільшення контактів у закритих приміщеннях є 

вірогідність того, що восени 2022 року знову збільшиться 

передача коронавірусу між людьми. Через це ризик 

інфікування або захворювання на Covid-19 знову 

підвищиться.  

Ви маєте високий ризик важкого перебігу захворювання і у 

Вас захист, утворений попередніми вакцинаціями, 

зменшується найшвидше. Вакцинація забезпечує принаймні 

тимчасове покращення індивідуального захисту від важкого 

перебігу захворювання та від ускладнень. Якщо Ви 

вакцинуєтеся, Ви зменшите ризик можливих довготривалих 

наслідків (постковідного синдрому).  

Коли треба зробити бустерну вакцинацію?  

Бустерну вакцинацію восени 2022 року можна робити через 

4 місяці після останньої вакцинації проти Covid-19 або через 

4 місяці після відомого випадку інфікування коронавірусом.  

Це також стосується осіб, що належать до групи особливо 

високого ризику, які вже отримали другу бустерну 

вакцинацію. Так Ви зможете знову підвищити свій 

особистий захист від важкого перебігу захворювання. 

Інші щеплення інактивованими вакцинами (як-от щеплення 

від грипу) можна робити одночасно, до або після вакцинації 

проти Covid-19. 

Зверніть увагу: У Вас висока температура? Ви захворіли і 

погано себе почуваєте? Тоді перенесіть дату вакцинації. 

 

Яка вакцина рекомендується? 

Для вакцинації восени ми рекомендуємо переважно 

вакцинацію адаптованою до штамів (бівалентною) мРНК-

вакциною або білковою вакциною виробництва Novavax, 

якщо вони є доступними. При цьому не має значення, якою 

вакциною проводилися попередні вакцинації. 

 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/cc/Kampagnen/covid-19/ImpfungHerbst2022/informationen_covid19_herbst_2022_ua.pdf.download.pdf/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%89%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20Covid-19%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%202022%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%20(Ukrainisch).pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/en/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/kategorien-besonders-gefaehrdete-personen.pdf.download.pdf/Categories%20of%20persons%20at%20high%20risk.pdf
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Стосовно мРНК-вакцин (Pfizer/BioNTech або Moderna) для 

бустерної вакцинації восени 2022 року пасують як попередні 

(моновалентні) вакцини, так і адаптована до штамів 

(бівалентна) вакцина. Наявні наразі дані свідчать про те, що 

моновалентні мРНК-вакцини надалі добре захищають від 

важкого перебігу захворювання з госпіталізацією, навіть у 

разі нового штаму «омікрон».   

 

Важливо: Жінкам під час вагітності та грудного 

вигодовування рекомендується вакцинуватися мРНК-

вакциною (не білковою вакциною виробництва Novavax). 

Які рекомендації стосуються осіб, які раніше не 

вакцинувалися проти Covid-19? 

Усім особам, які належать до групи особливо високого 

ризику і восени 2022 року ще не є вакцинованими, 

рекомендується вакцинація проти Covid-19 двома дозами 

вакцини з перервою у 4 тижні.2 

 
2  Особам віком до 30 років переважно рекомендується вакцинуватися 

вакциною виробництва Pfizer/BioNTech. 

Як я можу захистити себе додатково? 

Якщо Ви належите до групи особливо високого ризику, Ви 

можете вжити додаткових заходів, щоб захистити себе від 

інфікування коронавірусом (напр., носити маску у 

приміщеннях). Зорієнтуватися у цьому допоможуть 

наші базові принципи   

→ Веб-сторінка «Так ми себе захистимо».  

Які рекомендації стосуються персоналу, який доглядає 

за особами, що належать до групи ризику? 

Бустерна вакцинація рекомендується всьому персоналу, 

який доглядає за особами, і медичному персоналу, який 

бажає дещо знизити власний ризик інфікування, щоб 

забезпечувати догляд за особами, які належать до групи 

особливо високого ризику, і надавати медичне 

обслуговування. 

Подальша бустерна вакцинація забезпечує у цій групі 

низький та короткочасний захист від інфекцій з легким 

перебігом захворювання: Запобігти передачі вірусу іншим 

особам практично неможливо. 

 

 
 
 

 

Витрати: Рекомендована вакцинація проти Covid-19 є для Вас безкоштовною.  

Можливості вакцинації: Інформацію про місця, де можна вакцинуватися, можна отримати на веб-сайті або 
на гарячій лінії Вашого кантону (www.foph-coronavirus.ch/cantons). 

Подальша інформація про вакцинацію проти Covid-19 розташована на веб-сайті Федерального управління 
охорони здоров'я (BAG): www.foph-coronavirus.ch/vaccination 
Також можна звернутися до свого лікаря. Або до своєї аптеки. 

Посилання:  

• Як діє вакцинація проти Covid-19? | BAG (bag-coronavirus.ch) 

• Часті запитання (FAQ) (admin.ch) 

Додаткова інформація 

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
http://www.foph-coronavirus.ch/cantons
http://www.foph-coronavirus.ch/vaccination
https://bag-coronavirus.ch/impfung/wie-funktioniert-die-impfung/
https://bag-coronavirus.ch/impfung/wie-funktioniert-die-impfung/
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/haeufig-gestellte-fragen.html

