
  

 

Інформація для біженців з питань біженства та вакцинації:  

 

Навіщо потрібно вакцинуватися?  

Вакцинація є одним з основних і найефективніших профілактичних заходів, що існують 

у медицині. Сучасні вакцини добре переносяться, побічні реакції на ліки 

спостерігаються лише в рідкісних випадках. Безпосередня мета вакцинації – захистити 

щеплену людину від інфекційного захворювання. Якщо буде досягнуто високих 

показників вакцинації, можна позбавитись окремих патогенів на місцевому рівні та 

зрештою викорінити їх у всьому світі.  

 

Які щеплення слід зробити біженцям із України, щоб захистити своє здоров'я? 

Постійна комісія з вакцинації Ständige Impfkommission (STIKO) рекомендує різні 

щеплення для населення, яке проживає в Німеччині. Ці рекомендації без обмежень 

застосовуються також до біженців та осіб, які шукають притулку, особливо якщо 

ситуація з вакцинацією невідома. Тому якнайшвидше після прибуття до Німеччини 

повинні бути зроблені всі щеплення. Вирішальне значення для того, щоб запобігти 

спалахам захворювання та для індивідуального захисту здоров'я людей, яким, 

можливо, доведеться тимчасово співмешкати в обмеженому просторі, має своєчасний 

вакцинаційний захист. 

 

Закон про захист від кору вимагає, щоб для дітей, які відвідують дитячий садок або 

школу, було пред'явлене підтвердження імунітету проти кору. Таким чином, якщо не 

було перенесено захворювання на кір або не було зроблено щеплення від кору, існує 

обов’язок зробити щеплення від кору. 

 

Чому біженців зазвичай щеплять спочатку проти COVID-19, а потім проти кору 

(також через Закон про захист від кору)?  

У нинішній ситуації з пандемією можна припустити, що ризик зараження SARS-CoV-2 у 

Німеччині значно вищий, ніж на кір. Винятком може бути випадок, якщо стало відомо 

про спалах кору в громадських закладах. Тому під час пандемії, є сенс пропонувати 

прибулим біженцям вакцинацію від COVID-19 перед вакцинацією проти кору.  

Вакцинація проти кору робиться живою вакциною, тому її не слід робити одночасно з 

вакцинацією проти COVID-19. Вакцинацію проти кору, передбачену Законом про захист 

від кору, можна зробити через 2 тижні після введення 2-ї дози вакцини COVID-19. Або 

можна через 14 днів після першої дози вакцини COVID-19 зробити першу вакцинацію 

від кору. Потім другу вакцинацію проти COVID-19 можна зробити з інтервалом у 14 

днів, а друге щеплення проти кору – через 14 днів після другої вакцинації проти COVID-
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19. Найбільший ризик заразитися на кір мають діти віком до 5 років. Оскільки для цієї 

вікової групи ще не схвалена жодна вакцина проти COVID-19, немає жодних колізій із 

вакцинацією проти кору або обов'язком вакцинації проти кору для цієї вікової групи.  

 

Хто здійснює вакцинацію біженців в районі Зост:  

Усі необхідні щеплення у відповідних муніципалітетах проводять лікарі загальної 

практики (сімейні лікарі, педіатри, фахівці). Координаційний відділ вакцинації проти 

COVID Koordinierende COVID-Impfeinheit (KoCI) також організовує вакцинацію за 

допомогою мобільних бригад та стаціонарного центру вакцинації та надає інформаційні 

матеріали національною мовою. Діти, які хочуть відвідувати школу, можуть пройти 

вакцинацію у педіатрів в департаменті охорони здоров'я в рамках огляду при вступі до 

школи.  

Особи, які мають дозвіл на проживання відповідно до § 24 AufenthG, мають право на 

допомогу відповідно до § 1 Abs. 1 Nr. 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) і, таким 

чином, також мають доступ до медичного обслуговування в обсязі, передбаченому в §§ 

4 та 6 AsylbLG. 

 

Вакцинація добре переноситься і захищає від серйозних захворювань та їх 

наслідків. Завдяки вакцинації ви захищаєте себе та оточуючих.  

 


