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www.foph-coronavirus.ch/vaccination     Інформаційна лінія щодо коронавірусу: +41 58 463 00 00 

Інформація про щеплення від Covid-19 для 
вагітних 

 
Чому під час вагітності існує особлива небезпека? 
Ризик важкого перебігу захворювання Covid-19 у вагітних 
з різноманітних причин є вищим, ніж у осіб того самого 
віку, які не є вагітними. Наприклад, під час вагітності 
змінюється імунна система. Під час вагітності Ви можете 
стати вразливішою до збудників захворювань, 
наприклад, до інфікування коронавірусом. Внаслідок 
важкого перебігу захворювання Ви можете потрапити до 
відділення інтенсивної терапії, Вам може бути потрібна 
інтубація та штучна вентиляція легень. 
До того ж, у разі важкого перебігу захворювання на 
коронавірус під час вагітності підвищується ризик 
передчасних пологів. Наслідком передчасних пологів 
може бути потреба у догляді за Вашою дитиною у 
відділенні інтенсивної терапії для новонароджених 
(неонатології). 
Після пологів Ви вже не належите до групи особливо 
високого ризику, проте вакцинація проти Covid-19 
рекомендується також під час грудного вигодовування. 
Вакциновані матері-годувальниці передають немовлятам 
захисні антитіла проти Covid-19 з материнським 
молоком. 

Як захищає вакцинація? 
Вакцинація захищає Вас і Вашу дитину. 
Антитіла, які утворюються у Вас завдяки вакцинації, 
можуть захищати і дитину також.  

Коли треба зробити бустерну вакцинацію?  
Ми рекомендуємо робити вакцинацію після 12 тижнів 
вагітності (тобто з 2-го триместру вагітності). Проте, 
вакцинація під час вагітності принципово можлива і 
раніше. Дослідження вказують, що вакцинація у 1-му 
триместрі є також безпечною. 

 
1 Зверніть увагу: це загальна рекомендація. Для певних осіб є 
специфічні рекомендації, наприклад, для осіб з дуже послабленою 
імунною системою. Для отримання докладнішої інформації, 
зверніться до Вашого лікаря. 

Навіть коли Ви ще плануєте завагітніти, ми 
рекомендуємо Вам вакцинуватися проти Covid-19. 
Вакцинацію можна робити через 4 місяці після останньої 
вакцинації проти Covid-19 або через 4 місяці після 
відомого випадку інфікування коронавірусом.  
Інші щеплення інактивованими вакцинами (як-от 
щеплення від грипу) можна робити одночасно, до або 
після вакцинації проти Covid-19. 

Яка вакцина рекомендується? 
Ми рекомендуємо вагітним мРНК-вакцину 
(Pfizer/BioNTech або Moderna), бажано адаптовану до 
штамів (бівалентною) мРНК-вакцину, якщо вона є 
доступною1. Аналогічні рекомендації ми маємо на період 
грудного вигодовування. Попередні (моновалентні) 
вакцини також є придатними. Наявні наразі дані свідчать 
про те, що мРНК-вакцини, які застосовувалися досі, 
надалі добре захищають від важкого перебігу 
захворювання з госпіталізацією, навіть у разі нового 
штаму «омікрон».  

Які рекомендації стосуються осіб, які раніше не 
вакцинувалися проти Covid-19? 
Усім вагітним, які ще не є вакцинованими, 
рекомендується вакцинація проти Covid-19 двома 
дозами вакцини з перервою у 4 тижні.2 

Як я можу захистити себе додатково? 
Особи, які мешкають разом з вагітними, також можуть 
пройти вакцинацію. Ризик важкого перебігу 
захворювання для здорових вакцинованих осіб молодше 
65 років дуже низький. Вакцинація забезпечує Вам 
низький та короткочасний захист від інфекцій з легким 
перебігом захворювання. За наявних наразі штамів 

2  Особам віком до 30 років у таких ситуаціях переважно 
рекомендується вакцинуватися вакциною виробництва 
Pfizer/BioNTech. 

Коротко про головне 

• Бустерна вакцинація восени/взимку 2022/2023 року всім вагітним настійно рекомендується.  
• Бустерна вакцинація дозволяє принаймні тимчасово покращити свій захист від важкого перебігу 

захворювання.  
• Вакцинація проти Covid-19 є безпечною – навіть під час вагітності. Вона захищає Вас і Вашу дитину. 
• Докладніша інформація → Пам’ятка «Інформація щодо вакцинації проти Covid-19» 

 



 Поновлено 13.02.2023 
 2 / 2 

 

www.foph-coronavirus.ch/vaccination 

вірусу запобігти передачі вірусу іншим особам за 
допомогою вакцинації практично неможливо.  
Вживання додаткових заходів (напр., носіння маски у 
приміщеннях) може забезпечити додатковий захист від 
інфікування коронавірусом. Зорієнтуватися у цьому 
допоможуть наші базові принципи  → Веб-сторінка «Так 
ми себе захистимо». 

Які питання також є важливими? 
За наявності запитань щодо охорони материнства на 
робочому місці ознайомтеся, будь ласка, з документами 
Департаменту економіки Швейцарії (SECO). 
 → www.seco.admin.ch/mutterschutz  

 

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
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
http://www.seco.admin.ch/mutterschutz
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

	Чому під час вагітності існує особлива небезпека?
	Як захищає вакцинація?
	Коли треба зробити бустерну вакцинацію?
	Яка вакцина рекомендується?
	Які рекомендації стосуються осіб, які раніше не вакцинувалися проти Covid-19?
	Як я можу захистити себе додатково?

