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Шановні  колеги! 

 

 Проблема примусової вакцинації  працівників закладів освіти є дуже 

болючою і не однозначною. До обласної організації Профспілки 

звертаються за захистом спілчани, які не хочуть чи бояться 

вакцинуватися, і ті, що вакциновані і хочуть працювати в звичайному 

режимі, і керівники закладів освіти, на плечі яких лягає весь тягар 

відповідальності за роботу закладу і які теж є членами Профспілки.   

        Доводимо  до вашого відома, що галузева Профспілка проти 

примусової вакцинації лише освітян і держслужбовців,  і це була одна з 

вимог  акції протесту 7 жовтня. ЦК Профспілки звернувся до МОНУ 

щодо  механізму відсторонення невакцинованих працівників від роботи. 

Під час круглого столу за участю Уповноваженої з прав людини у ВРУ 

Людмили Денисової та Головного державного санітарного лікаря України 

Ігоря Кузіна були внесені пропозиції щодо розширення переліку 

протипоказань до вакцинації та  врахування довідки про наявність 

антитіл. 

         На жаль, не зважаючи на це, 20 жовтня 2021 року була прийнята  

постанова  Кабінету Міністрів України № 1096 «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236», якою  

внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 

2020р.  № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та затверджено порядок 

відсторонення від роботи  невакцинованих працівників та 

держслужбовців, який набирає чинності з 8 листопада 2021 року. 

  За інформацією міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, з 8 

листопада також почнуть видавати довідки про наявність 

протипоказань до вакцинації від COVID-19. Відповідний лист-роз’яснення 

Міністерство охорони здоров’я України направило до управлінь охорони 

здоров’я Київської міської та обласних державних адміністрацій. 

 Профспілка немає повноважень оцінювати, наскільки епідситуація 

є потенційно небезпечною для людей  та  рекомендувати робити  

щеплення чи ні, але ми повинні проводити роз’яснювальну роботу серед 

спілчан, керуючись чинним законодавством ( навіть якщо проти нього 

виступаємо), та попереджати їх про можливі наслідки, пов’язані з 

відстороненням від роботи.  

 

 Юрисконсультом Одеської обласної організації Профспілки 

підготовлений даний інформаційний  бюлетень, який, сподіваємося, 

допоможе вам у роботі. 

 

 

З повагою голова Одеської ОО ППОНУ      Любов КОРНІЙЧУК 



Відсторонення від роботи невакцинованого від 

COVID- 19 працівника 

Вакцинація від COVID-19 добровільна, але вже не для всіх.  

Міністерство охорони здоров’я  затвердило перелік організацій, працівників 

яких обов’язково вакцинуватимуть проти COVID-19. Документ — наказ 

МОЗ «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, 

працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням» від 

04.10.2021 № 2153 (далі — наказ МОЗ № 2153). Наказ набирає чинності через 

місяць з дня, коли його офіційно опублікували, тобто з 08 листопада 2021 

року. Законодавці дали місяць працівникам на те, щоб встигнути 

вакцинуватися. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 року 

№ 1096 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 

грудня 2020 р. № 1236»,  внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів 

України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та затверджено 

порядок відсторонення невакцинованих працівників та держслужбовців, який 

також набирає чинності з 8 листопада. 

Норма діятиме для працівників закладів освіти та державних органів, 

вказаних у наказі МОЗ № 2153. Уряд доручив керівникам держорганів, 

підприємств, установ та організацій: 

 

 контролювати як проводять обов’язкове профілактичне 

щеплення працівники та держслужбовці, що зобов’язані вакцинуватися 

проти COVID-19 відповідно до Переліку професій, виробництв та 

організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним 

щепленням, затвердженого наказом МОЗ № 2153; 

 відсторонити від роботи працівників та держслужбовців, 

які відмовляються або ухиляються від таких обов’язкових 

профілактичних щеплень проти СOVID-19 відповідно до статті 46 

КЗпП, частини 2 статті 12 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» від 06.04.2000 № 1645-III та частини 3 статті 5 

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII 

до(далі — Закон про державну службу). Виняток — працівники, які 

мають абсолютні протипоказання до проведення таких 

профілактичних щеплень проти СOVID-19 та надали медичний 

висновок закладу охорони здоров’я відповідно до Переліку медичних 

протипоказань та застережень до проведення профілактичних 

щеплень, затвердженого наказом МОЗ від 16.09.2011 № 595; 

 за час такого відсторонення оплачувати працю працівників 

та держслужбовців з урахуванням частини 1 статті 94 КЗпП, ч. 1 
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статті 1 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995                 № 

108/95-ВР та частини 3 статті 5 Закону України «Про державну 

службу». 

 

Отже, відстороненого працівника тимчасово увільнятимуть від 

обов’язку виконувати роботу за укладеним трудовим договором, щоб 

запобігти та попередити негативні наслідки роботи невакцинованих 

працівників під час карантину, встановленого КМУ. Виплату зарплати 

на цей час призупинятимуть.  

Працівників відсторонюють наказом або розпорядженням керівника 

підприємства, установи, організації. З наказом обов’язково ознайомлюють 

працівника під підпис. Наказ про відсторонення діятиме, допоки працівник 

не надасть документ про вакцинацію або довідку про протипоказання до 

щеплення. 

Важливо, що вакцинуватися мають усі працівники закладу. 

Наприклад, у школі мають вакцинуватися не лише вчителі, а й кухарі, 

прибиральниці, технічні працівники.  

Вакцинуватися зобов’язані й дистанційні працівники закладів, на 

яких поширюється дія наказу МОЗ № 2153, який не містить винятку, що ті, 

хто працює дистанційно, можуть працювати без щеплення. 

 

Як відсторонити від роботи невакцинованого працівника 

Перш ніж оформляти відсторонення, потрібно отримати від працівника 

документ про вакцинацію, роз’ясніть, що відсторонення правомірне, лише 

після цього складайте наказ. 

 

Отримайте документ про вакцинацію 
Для того, щоб уникнути відсторонення від роботи, працівник має надати 

документ, який підтвердить профілактичне щеплення проти COVID-19.  

 

Наприклад: 

 документ, який підтверджує, що працівник отримав повний курс 

вакцинації або одну дозу дводозної вакцини від COVID-19, включеної 

ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях; 

 міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, 

що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної 

вакцини (жовті сертифікати) або однією дозою однодозної вакцини чи 

двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені ВООЗ 

до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях. 

 

Інформувати працівників треба письмово. Починаючи з 8 листопада 

2021 року без документа про вакцинацію роботодавець повинен 

відсторонити працівника від роботи без збереження зарплати. Письмове 
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повідомлення стане в пригоді в суді, якщо працівник оскаржуватиме 

відсторонення, посилаючись на те, що не знав про необхідність надати 

документ про вакцинацію або довідку про абсолютні протипоказання до 

профілактичних щеплень. Запасіться письмовими доказами того, що 

повідомили працівника. 

Складіть повідомлення за зразком. 

МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА 

ТА ТЕХНОЛОГІЙ 

(МУПТ) 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я  

22.10.2021   № 41 

 

Київ 

Про обов’язкове профілактичне щеплення 

проти COVID-19 

                 Викладачу кафедри  

                 кримінального права 

                 юридичного факультету 

                 Петру Марченку  

 

Шановний пане Петре! 

 

Повідомляємо, що з 08 листопада 2021 р. на період дії карантину, встановленого 

КМУ, щеплення проти COVID-19 обов’язкове для працівників нашого університету.  

На підставі наказу МОЗ «Про затвердження Переліку професій, виробництв та 

організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням» від 

04 жовтня 2021 р. № 2153 та пункту 41-6 Постанови КМУ від 09.12.2020 № 1236 просимо 

до 05 листопада 2021 р. надати документ, який підтверджуватиме наявність 

профілактичного щеплення проти COVID-19, наприклад: 

- документ, який підтверджує, що Ви отримали повний курс вакцинації або 

одну дозу дводозної вакцини від COVID-19, включеної ВООЗ до переліку 

дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях; 

- міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що 

підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини 

(жовтий сертифікат) або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами 

дводозної вакцини (зелений сертифікат), які включені ВООЗ до переліку 

дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.  

Також Ви можете надати довідку про абсолютні протипоказання відповідно до 

Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних 

щеплень, затвердженого наказом МОЗ від 16 вересня 2011 р. № 595.  

Якщо до 08 листопада 2021 р. Ви не надасте одного із зазначених документів, 08 

листопада 2021 р. Вас відсторонять від роботи без збереження заробітної плати на підставі 

статті 46 КЗпП та статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб» від 06.04.2000 № 1645-III. 

Інформуємо також, що період відсторонення від роботи без збереження заробітної 

плати не увійде до страхового стажу для призначення пенсії та оплати тимчасової 

непрацездатності, адже за цей період роботодавець не сплачуватиме за Вас страховий 

внесок. Період відсторонення без збереження зарплати не увійде й до стажу, що дає право 

на щорічну відпустку (ст. 9 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР). 

 

Ректор Поважний Олександр ПОВАЖНИЙ 

 

Із повідомленням ознайомлений, другий примірник повідомлення отримав: 

Марченко  Петро МАРЧЕНКО                                                                  22.10.2021 
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Роз’ясніть, що відсторонення правомірне 

 

Працівники питатимуть вас, наскільки законно відстороняти без 

зарплати через відсутність щеплення. Посилайтеся на норми статті 46 КЗпП. 

Роботодавець може відсторонити працівника від роботи, у разі: появи на 

роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння; 

відмови або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, 

інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; в 

інших випадках, передбачених законодавством. 
Відсторонення через відсутність щеплення — це якраз той самий 

«інший випадок, передбачений законодавством». Відсутність документа, 

який підтвердить щеплення проти COVID-19, — підстава відсторонити 

невакцинованого вчителя вже з 8 листопада 2021 року. 

МОЗ має право визначати перелік категорій професій, де вакцинація 

обов’язкова з огляду на потенційну небезпеку для суспільства на підставі 

Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 

06.04.2000 № 1645-III (далі — Закон № 1645). Відповідно до статті 12 цього 

закону і затвердили наказ МОЗ № 2153. 

ПРИКЛАД 

Як аргументувати працівнику законність відсторонення 

Відстороняти від роботи зобов’язує постанова Кабміну. КМУ 

закріпив вимогу про відсторонення у пункті 19 постанови КМУ «Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. 

№ 1236» від 20.10.2021 № 1096 (далі — Постанова № 1096). Якщо директор 

не дотримається постанови, сплатить штраф у розмірі   до 170 000 грн. 

 

Інформуйте працівників, що за період відсторонення від роботи без 

збереження зарплати роботодавець не сплачуватиме страхового внеску на 

соціальне страхування, отже, до страхового стажу цей період не зарахують. 

Не зарахують період неоплачуваного відсторонення і до стажу, що дає право 

на щорічну відпустку (ст. 9 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 

№ 504/96-ВР). 

 

Видайте наказ про відсторонення 

Якщо працівник не надав документів, складіть наказ про 

відсторонення.  

Ознайомте працівника з наказом під підпис (п. 19 Постанови № 1096). 

Інформуйте його, що до роботи його допустять після того, як: 

- він надасть документ про щеплення проти COVID-19 або 

довідку про абсолютні протипоказання до профілактичних 

щеплень; 

- роботодавець наказом допустить його до роботи. 
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Візьміть за основу нижченаведений зразок наказу про відсторонення. 

МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА ТА ТЕХНОЛОГІЙ 

(МУПТ) 

Код ЄДРПОУ 13192218 

Н А К А З  
08.11.2021  м.____ № 118/к/тр 

 

Про відсторонення від роботи 

Петра Марченка 

 

Керуючись статтею 46 КЗпП, частиною 2 статті 12 Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб» від 06 квітня 2000 р. № 1645-III, наказом МОЗ «Про 

затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають 

обов’язковим профілактичним щепленням» від 04.10.2021 № 2153, пунктом 41-6 

постанови КМУ від 09.12.2020 № 1236,  

НАКАЗУЮ: 

МАРЧЕНКА Петра Михайловича, викладача кафедри кримінального права 

юридичного факультету, відсторонити від роботи з 08 листопада 2021 р. на час 

відсутності щеплення проти COVID-19 без збереження заробітної плати. 

 

Підстава: повідомлення про обов’язкове профілактичне щеплення проти COVID-19 Петру 

     Марченку від 22.10.2021 № 41. 

 

Ректор Поважний Олександр ПОВАЖНИЙ 

Візи 

З наказом ознайомлений 

Марченко Петро МАРЧЕНКО                                                                           08.11.2021 

 

Де вказано, що відсторонення невакцинованого — без оплати? 

 

Інформацію про те, що за період відсторонення зарплати не буде, Уряд 

завуалював посиланнями на норми частини першої статті 94 КЗпП, частини 

першої статті 1 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-

ВР та частини третьої статті 5 Закону України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII. В цих нормах йдеться про те, що оплату особа 

отримує за виконану роботу. Отже, якщо роботу вона не виконувала, то й 

оплачувати немає чого. 

Як допускати до роботи після вакцинації 

 Коли працівник надасть документ про вакцинацію або довідку про 

протипоказання до щеплення, видайте наказ про допуск до роботи та 

ознайомте працівника з наказом під підпис. 

 

Складіть наказ за зразком. 
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МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА ТА ТЕХНОЛОГІЙ 

(МУПТ) 

Код ЄДРПОУ 13192218 

Н А К А З  
22.11.2021 м.______ № 127/к/тр 

 

Про допуск до роботи 

Петра Марченка 

 

НАКАЗУЮ: 

МАРЧЕНКА Петра Михайловича, викладача кафедри кримінального права 

юридичного факультету, допустити до роботи з 23 листопада 2021 р. 

 

Підстава: внутрішній COVID19-сертифікат Петра Марченка, дійсний до 20.11.2022. 

 

Ректор Поважний Олександр ПОВАЖНИЙ 

Візи 

З наказом ознайомлений 

Марченко Петро МАРЧЕНКО                                                                              22.11.2021 

 

Відповідальність керівника за невідсторонення від 

роботи невакцинованого працівника 

 
За допуск до роботи невакцинованого працівника керівник закладу, 

вказаного в наказі МОЗ № 2153, нестиме адміністративну або кримінальну 

відповідальність. 

 

Адміністративна відповідальність 

Керівника закладу, який допустить невакцинованого працівника до 

роботи, притягнуть до адміністративної відповідальності — від 2000 до 10 

000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 34 000—170 000 

грн (ст. 44-3 КпАП). 

Перевірятиме, чи відсторонили від роботи невакцинованих, 

Держпродспоживслужба. Протокол про адміністративне правопорушення 

мають право складати й уповноважені посадові особи органів внутрішніх 

справ, охорони здоров’я, державної санітарно-епідеміологічної служби, 

ОМС. Далі суд розглядатиме справу про адміністративне правопорушення. 

 

Кримінальна відповідальність 

Службова особа підприємства, інших органів державної виконавчої 

влади, ОМС, яка за службовими або професійними обов’язками має 

забезпечувати виконання правил та норм, що встановлені з метою 

запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, може 

понести й кримінальну відповідальність: 

 штраф до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

(1700 грн) або арешт на строк до шести місяців; 
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 або обмеження волі на строк до трьох років; 

 або позбавлення волі на той самий строк. 

Ті самі порушення, якщо вони спричинили загибель людей чи інші 

тяжкі наслідки, призведуть до позбавлення волі на строк від п’яти до восьми 

років (ст. 325 КК). 

 

Як оформити відсутність працівника через вакцинацію 

Законодавство про працю та загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування не зобов’язує роботодавця безперешкодно відпускати 

працівника з роботи на час вакцинації та оплачувати період його відсутності 

на роботі з цієї причини. Тож керуйтеся загальними нормами КЗпП та 

виберіть один із двох варіантів, як задокументувати відсутність. 

 

1.  Надайте відпустку 

Запропонуйте працівникові написати заяву про надання відпустки: 

- щорічну — основну або додаткову (крім тих, що не мають права 

на відпустку в період навчального процесу, вчителі, наприклад); 
- без збереження зарплати за згодою сторін. Поки триває карантин, у 

заяві та наказі про відпустку зазначайте, що відпустка на час 

карантину. 

Як оформити. Працівник пише заяву на відпустку, на підставі якої 

готуєте наказ про відпустку. Інформацію про відпустку внесіть до особової 

картки П-2. 

Переваги. Працівник не зобов’язаний надавати документ, що 

підтверджує факт вакцинації. 

Недоліки. Необхідність домовлятися з працівником. Працівники 

неохоче погоджуються використовувати щорічну відпустку через таку 

причину відсутності або втрачати заробіток, якщо йдеться про відпустку без 

збереження зарплати. 

 

2. Визнайте причину відсутності поважною 

 

Працівник відмовляється писати заяву на відпустку? Повідомте, що 

після вакцинації йому необхідно письмово пояснити причину відсутності та 

надати документ, що підтверджує факт вакцинації. В іншому разі відсутність 

на роботі керівник може визнати прогулом та притягнути працівника до 

дисциплінарної відповідальності. 

Як оформити. В день відсутності працівника на роботі через 

вакцинацію в табелі обліку використання робочого часу (далі — Табель) 

проставте позначку «НЗ» — відсутність із нез’ясованих причин. У перший 

робочий день нагадайте про необхідність надати пояснення своєї відсутності. 

Визнайте причину неявки на роботу відсутністю з поважних причин. 
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Складіть скоригований табель. У день відсутності проставте позначку «І» — 

інші причини неявок. День відсутності не оплачуйте. 

Переваги. Дисциплінує працівників. Зобов’язує пояснювати причину 

відсутності та унеможливлює використати цю причину відсутності, щоб 

вирішити свої справи. 

Недоліки. День відсутності не оплачують та виключають зі стажу для 

щорічної відпустки. Необхідно коригувати табель. 

 

Відсутність через побічну реакцію на вакцинацію 

Після вакцинації можлива побічна реакція: почервоніння, біль, набряк 

у місці ін’єкції, лихоманка, головний біль, біль у м’язах чи суглобах, біль у 

животі, збільшення лімфатичних вузлів, нудота, втомлюваність, сонливість 

чи безсоння, запаморочення. МОЗ заспокоює — ці реакції є нормальними і 

можуть зникнути за кілька днів. 

Працівник зателефонував і повідомив, що після вакцинації 

почувається погано? Якщо він може виконувати свою роботу дистанційно, 

уточніть, чи дає змогу його самопочуття працювати з дому. Якщо так, поки 

триває карантин на території України, підготуйте наказ про дистанційну 

роботу. Заява працівника в цьому випадку не потрібна. 

Працівник не може працювати дистанційно? Повідомте, що він має 

звернутися до сімейного лікаря та оформити листок непрацездатності (далі 

— ЛН). Оплачуйте такий ЛН на загальних підставах. 

Працівник через деякий час прийшов на роботу, надав довідку про 

вакцинацію і повідомив, що була побічна реакція; до сімейного лікаря не 

звертався і ЛН не оформляв. Запропонуйте працівникові написати пояснення. 

Визнайте причину відсутності поважною. Дні відсутності на роботі 

табелюйте позначкою «І» (інші причини неявок) і не оплачуйте. 

 

Протипоказання до вакцинації 

 
       Міністерство охорони здоров’я України направило до управлінь охорони 

здоров’я Київській міській та обласним державним адміністраціям 

роз’яснення щодо застосування переліку медичних протипоказань та 

застережень до вакцинації проти COVID-19. Слід зауважити, що основні 

рекомендації вже неодноразово розглядалися і приймалися відповідними 

рішеннями, але наразі є уточненими, оновленими та мають відповідний 

термін дії. 

 Протипоказання до вакцинації може встановлювати сімейний або 

лікуючий лікар та надати відповідний висновок про тимчасове чи постійне 

протипоказання. За потреби для отримання додаткової інформації щодо 

верифікації діагнозу, перебігу захворювання, необхідності додаткових 

обстежень лікар може також скеровувати пацієнта до профільного 
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спеціаліста, за висновком якого остаточно приймає рішення, чи здійснювати 

вакцинацію чи відтермінувати її до певного часу.  

 Якщо в пацієнта є протипоказання до щеплення однією з вакцин проти 

COVID-19 за можливості особа має вакцинуватися іншими типами вакцин. 

Передбачено в майбутньому можливість внесення висновку про 

протипоказання до другої дози або загального протипоказання до вакцинації 

в електронну систему охорони здоров’я. 

 Протипоказання можуть бути: 

 1. Абсолютні – стан, за якого існує чітко визначена ймовірність 

виникнення серйозної побічної реакції на введену вакцину у пацієнта, а 

ризики від проведення вакцинації значно перевищують переваги від 

проведення щеплення. Абсолютні протипоказання можуть бути постійними й 

тимчасовими: 

 Постійні протипоказання – протипоказання до щеплень, що мають 

постійний пожиттєвий характер. 

 Тимчасові протипоказання – протипоказання, які мають 

тимчасовий характер та зникають з часом 

 2. Застереження (вакцинація з пересторогою) – ситуація, за якої 

остаточне рішення щодо щеплення приймається лікарем з урахуванням 

переваг над ризиками від щеплення. 

Єдиним абсолютним постійним протипоказанням  до щеплення 

конкретною вакциною є анафілактична реакція на першу дозу цієї вакцини. У 

цьому випадку пацієнтові буде рекомендовано щепитися від COVID-19 

іншою вакциною за умови її наявності. Якщо у пацієнта є алергія на один із 

компонентів вакцини від COVID-19, йому також слід щепитися іншою 

вакциною. 

 

 Тимчасовими протипоказаннями є: 
 Гострі захворювання з підвищенням температури вище 38,0 °C. 

Вакцинація може бути проведена після одужання та за відсутності ознак 

гострої хвороби. Довідка видається на термін до 2 тижнів від початку 

захворювання. 

 Лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною 

плазмою. Вакцинація може бути проведена через 90 днів після закінчення 

курсу терапії. Термін дії довідки – 3 місяці. 

 Введення вакцин проти інших інфекційних хвороб. Вакцинація від 

COVID-19 має бути проведена через 14 днів після введення вакцини проти 

інших інфекційних хвороб (за винятком інактивованої вакцини проти грипу, 

яку можна вводити одночасно з антиковідною вакциною в різні руки). В 

проміжку між першою та другою дозою вакцини проти COVID-19 можуть 

бути введені інші вакцини з дотриманням 14-денного інтервалу. Термін дії 

довідки – 14 днів. 

 Проба з туберкуліном або аналіз крові на туберкульоз (IGRA). У разі 

необхідності провести пробу з туберкуліном або IGRA, її слід провести та 

інтерпретувати перед проведенням вакцинації або відкласти щонайменше на 



4 тижні після проведення вакцинації проти COVID-19. Вакцинація від 

COVID-19 може бути здійснена в будь-який час після завершення всіх етапів 

проби з туберкуліном. Термін дії довідки – до завершення оцінки 

проби/IGRA. 

 COVID-19 в анамнезі. Вакцинацію може бути відтерміновано на 3 

місяці від часу перебігу COVID-19 або здійснена раніше, але не раніше ніж 

через 28 днів від першого дня появи симптомів або лабораторного 

підтвердження діагнозу COVID-19 методом ПЛР/визначення антигену вірусу 

SARS-CoV-2. Якщо людина захворіла на ковід після отримання першої дози 

антиковідної вакцини, друга доза може бути введена відповідно до 

затверджених схем вакцинації конкретних вакцин, але не раніше ніж через 28 

днів від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження 

діагнозу COVID-19. Термін дії довідки – до 3-х місяців. 

  

       Вакцинація з пересторогою, або особливі стани:  
 Онкологічна хвороба. Вакцинація проти COVID-19 осіб з 

онкопатологією є пріоритетною. При її здійсненні слід дотримуватися 

відповідних рекомендацій НТГЕІ – http://bit.ly/NTHEI_onco. 

Аутоімунне захворювання. Пацієнти, які проходять лікування препаратом 

―Ритуксимаб‖, повинні відкласти вакцинацію щонайменше на 4 тижні після 

останньої дози цього препарату. Більше рекомендацій у підпункті 5.6           

пункту 5 Наказу МОЗ України від 11.10.2019 № 2070. 

 Особи з імунодефіцитом. Наявних нині даних недостатньо для оцінки 

ефективності та ризиків вакцини для осіб із важкими імунодефіцитними 

станами. Враховуючи, що вакцина не є  «живою», а особи з імунодефіцитом 

мають вищий ризик важкої хвороби та смерті від COVID-19, вони можуть 

бути вакциновані. 

 Крім того, існують протипоказання до введення окремих вакцин, 

наприклад CoronaVac від Sinovac Biotech протипоказаний вагітним. Якщо у 

вас є питання щодо вибору вакцини, зверніться до свого сімейного лікаря. 

 Нагадаємо, що перевірка кількості антитіл або інші лабораторні 

дослідження перед вакцинацією від COVID-19 не потрібні. 

 

Упорядкувала юрисконсульт Роксолана Московчук  

0676544238 

https://bit.ly/NTHEI_onco
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1182-19#Text

