Додаток 1
Програмні положення стосовно вакцинації під час пандемії COVID19 та зниження
ризику передачі SARSCoV2 при проведенні вакцинації
Офіційний переклад українською здійснено за підтримки ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»

Надання послуг з імунізації має регулюватися національними рекомендаціями щодо
профілактики інфекцій та інфекційного контролю в лікувальнопрофілактичних закладах,
включаючи наступне:

а. Мінімізація можливості впливу COVID19
•

Використовувати наявні засоби зв’язку для інформування про послуги імунізації,
призначення часу відвідування вакцинальних сесій і забезпечення звітності про
несприятливі прояви після імунізації (НППІ).

•

Розглянути можливість суміщення візитів для вакцинації з патронажними відвідинами
немовлят, а також скорочення числа відвідуваних кабінетів, об’єднавши медогляд з
вакцинацією під час таких візитів.

б. Адміністративні засоби управління
•

Навчити основний і молодший медперсонал навичкам профілактики інфекції SARSCoV2
під час імунізації.

•

Розглянути можливість організації мобільних пунктів вакцинації або роботу на виїзді (де
доцільно) для полегшення доступу до імунізації із забезпеченням мінімального ризику
інфікування.

•

Провести оцінку ймовірності ризику передачі інфекції медпрацівникам, які контактували з
хворими COVID19.

•

Виключити скупченість в залах очікування, забезпечивши попередній запис на контрольні
відвідування здорових людей та імунізацію.

•

Проінформувати осіб, які забезпечують догляд дитини та присутні під час вакцинальної
сесії про заходи профілактики COVID19, включаючи засоби індивідуального захисту
органів дихання, а також важливість соціального дистанціювання (перебувати на відстані
не менше 1 метра від інших осіб).
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в. Умови середовища та інженерні засоби управління
•

Проводити вакцинацію бажано в спеціалізованих амбулаторіях або в окремому кабінеті
лікувальнопрофілактичного закладу.

•

Виділіть окремі вентильовані приміщення і забезпечте умови для соціального
дистанціювання як для осіб, які забезпечують догляд за дітьми, так і для дітей, які очікують
імунізацію.

г. Стандартні заходи безпеки
•

Дотримуйтесь гігієни рук, використовуйте засоби індивідуального захисту (ЗІЗ). Також
виключте можливість травмування голками або гострими предметами, дотримуйтесь
порядку утилізації відходів, очищення і дезінфекції обладнання та приміщень, з
урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України, які були розроблені для
реагування недопущення поширення COVID19.

•

Медпрацівники та обслуговуючий персонал повинні отримати усі передбачені щеплення з
урахуванням поточної ситуації.

д. Попит на вакцини та їх постачання
•

Слід враховувати, що обмеження щодо переміщення населення і товарів, зміни у
запланованих вакцинальних сесіях, мінливий попит на вакцини й підвищення рівня втрати
вакцин за наявних обставин можуть негативно вплинути на попит вакцин та їх постачання.
Слід регулярно оновлювати прогнозовані показники, частоту постачання та рівень
буферного запасу вакцин з урахуванням наявних можливостей обладнання холодового
ланцюга.

е. НППІ
•

Слід передбачити підвищений ризик появи НППІ внаслідок триваючого розповсюдження
та передачі SARSCoV2, що збігається з вакцинацією. Після введення вакцини усі, хто її
отримали повинні перебувати під медичним наглядом. Для підтримки довіри суспільства
до імунізації мають бути розроблені дієві стратегії інформування, розслідування, оцінки
причиннонаслідкового зв’язку серйозних НППІ та встановлення їх причин.
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