Вакцинація проти COVID-19
рекомендується для деяких
дітей віком від 6 місяців до 4
років
7 вересня 2022 р.
Австралійські експерти з імунізації, Australian Technical Advisory Group on Immunisation,
рекомендують вакцинацію проти COVID-19 дітям віком від 6 місяців до 4 років з тяжкою
формою імунодефіциту, інвалідністю, а також тим, хто має складні та/або множинні
захворювання, що підвищують ризик розвитку тяжкої форми COVID-19.
Сюди входять діти з наступними або подібними захворюваннями:
•
•
•
•
•
•
•

Тяжка форма первинного або вторинного імунодефіциту, включаючи тих, хто
проходить лікування від раку або приймає імуносупресивні препарати;
Трансплантація кісткового мозку або стовбурових клітин, або терапія химерними
антигенними Т-клітинами (CAR-T);
Комплексні уроджені захворювання серця;
Структурні аномалії дихальних шляхів чи хронічні захворювання легень;
Цукровий діабет 1-го типу;
Хронічні неврологічні чи нервово-м'язові захворювання; або
Інвалідність, яка потребує частої допомоги у повсякденному житті, наприклад, тяжкий
церебральний параліч або синдром Дауна (трисомія 21).

Такі діти мають підвищений ризик важкої форми захворювання на COVID-19. Вакцинація
проти COVID-19 допоможе зменшити цей ризик.
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Діти віком від 6 місяців до 4 років, які не входять до списку відповідних категорій, мають дуже
низький ризик розвитку важкої форми захворювання від COVID-19. Наразі їм не
рекомендується отримувати вакцину проти COVID-19.
Яку вакцину будуть отримувати діти віком від 6 місяців до 4 років?
Дітям віком від 6 місяців до 4 років рекомендується ввести 2 дози вакцини проти COVID-19 з
різницею у 8 тижнів, якщо вони мають на це право. Деяким дітям з тяжкою формою
імунодефіциту може знадобитися 3 дози. Діти у цьому віковому діапазоні можуть отримувати
вакцину Spikevax (Moderna).
Які вакцини можна отримувати дітям віком від 5 років та старше?
Усі діти віком від 5 років та старше можуть отримати вакцину проти COVID-19 вже зараз.
Діти віком від 5 років і старше можуть отримувати вакцину Moderna або Comirnaty (Pfizer)
проти COVID-19. Дітям старше 5 років рекомендується отримати 2 дози вакцини проти
COVID-19 з інтервалом у 8 тижнів. Деяким дітям з тяжкою формою імунодефіциту може
знадобитися 3 дози.
Бажано, щоб у дітей віком від 5 років і старше обидві дози вакцин були однієї й тієї ж марки.
Вакцини проти COVID-19 та інші вакцини
Australian Technical Advisory Group on Immunisation рекомендує дітям від 6 місяців до 4 років
витримувати інтервал від 7 до 14 днів між вакциною проти COVID-19 та іншими вакцинами,
щоб мінімізувати ризик побічних ефектів, таких як висока температура. Однак вакцину проти
COVID-19 можна вводити одночасно з іншими вакцинами, якщо вводити їх у різний час
проблематично, наприклад, у рамках програм роботи з населенням у віддалених районах.
Якщо у вашої дитини був COVID-19
Ваша дитина повинна почекати 3 місяці після позитивного результату тесту на COVID-19,
перш ніж їй буде зроблено щеплення проти COVID-19. Якщо ваша дитина має право на
вакцинацію, наступна планова вакцинація проти COVID-19 повинна бути проведена
якнайшвидше після 3 місяців. Ваша дитина, як і раніше, повинна отримувати всі
рекомендовані їй дози.
Коли я можу записати на вакцинацію мою дитину?
Ви можете записатися на вакцинацію проти COVID-19 скориставшись Vaccine Clinic Finder
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/
Регулярно перевіряйте наявність місць на вакцинацію, оскільки постачальники послуг з
вакцинації продовжують додавати нові місця.
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Додаткова інформація
Для отримання додаткової інформації перейдіть за посиланням www.health.gov.au
або зателефонуйте до National Coronavirus Helpline за номером 1800 020 080.
Натисніть 8, щоб отримати безкоштовні послуги усного перекладу.
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