
Таблиця 1. Рекомендації щодо вакцинації новонароджених у контексті пандемії COVID-19 

Мати1 Новонародже

на дитина  

Пологи відбуваються у медичних 

закладах/пологових будинках 

Пологи   відбуваються поза межами  медичних 

закладах/пологових будинках 

Сценарій 

 

А 

 

Немає клінічної 

підозри на 

інфекцію COVID-

19 

Немає клінічної 

підозри на 

інфекцію 

COVID-19 

Враховуючи національний календар 

щеплень, рекомендується: 

 

→ Зробити щеплення проти гепатиту В 

(упродовж перших 24 годин життя). 

→ Зробити щеплення БЦЖ (на 3-5 добу 

життя дитини). 

Враховуючи національний календар щеплень та 

найбільш відповідну стратегію вакцинації2, 

рекомендується: 

 

→ Зробити щеплення проти гепатиту В (упродовж перших 

24 годин життя або якнайшвидше). 

→ Зробити щеплення БЦЖ (на 3-5 добу життя дитини). 

Сценарій 

В 

Клінічна підозра, 

але без 

лабораторного 

підтвердження 

інфекції COVID-19 

Немає клінічної 

підозри на 

інфекцію 

COVID-193 

Сценарій 

С 

 

Лабораторно 

підтверджена 

інфекція COVID-19 

(з клінічною або 

без клінічної 

підозри) 

Немає 

лабораторного 

підтвердження 

інфекції 

COVID-19 (з 

клінічною або 

без клінічної 

підозри) 

Новонароджену дитину слід вважати 

контактом підтвердженого випадку 

(матері), яка могла передати COVID-19 

іншим. 

C.1) Якщо новонароджена дитина немає 

симптомів COVID-19: 

→ Зробити щеплення проти гепатиту В 

(протягом перших 24 годин життя). 

→ Зробити щеплення БЦЖ (на 3-5 добу 

життя дитини). 

C.2) Якщо у новонародженої дитини є 

симптоми COVID-19: 

→ Зробити щеплення проти гепатиту В 

(протягом перших 24 годин життя). 

→ Відкласти вакцинацію БЦЖ до виписки 

після одужання. 

 

Новонароджену дитину слід вважати контактом 

підтвердженого випадку (матері), яка могла передати 

COVID-19  іншим. 

C.3) Якщо новонароджена дитина немає симптомів 

COVID-19,  

→ Направте до медичного закладу/пологового будинку та 

при відсутності медичних протипоказів: 

→ Зробити щеплення проти гепатиту В (протягом перших 

24 годин життя). 

→ Зробити щеплення БЦЖ (на 3-5 добу життя дитини). 

C.4) Якщо у новонародженої дитини є симптоми 

COVID-19: 

→Направте до медичного закладу/пологового будинку та 

при відсутності медичних протипоказів: 

→ Запропонуйте провести щеплення від гепатиту B 

(протягом перших 24 годин життя або якнайшвидше). 

→ Відкласти вакцинацію БЦЖ до моменту, як мине 

принаймні 14 днів після зникнення симптомів COVID-19. 

 
1 Клінічна підозра та/або лабораторне підтвердження інфекції COVID-19 у матері стосується безпосередньо передпологового та післяодового періоду. 
2 Можна розглядати такі варіанти: вакцинація у кабінеті проведення щеплень у ЗОЗ, вакцинальні пункти, бригади або мобільні групи. 
3 Новонароджені, народжені від матері з клінічною підозрою на COVID-19, але без лабораторного підтвердження (результати очікуються або тести недоступні) не вважаються підозрілими випадками (17). 



Таблиця 1. Рекомендації щодо вакцинації новонароджених у контексті пандемії COVID-19 (продовження) 

 
4 Клінічна підозра та/або лабораторне підтвердження інфекції COVID-19 у матері стосується безпосередньо передпологового та післяодового періоду. 
5 Період для запобігання ризику передачі COVID-19 іншим (9). 

 

Мати
4
 Новонароджена 

дитина 

Пологи відбуваються у медичних 

закладах/пологових будинках 

Пологи   відбуваються поза межами  

медичних закладах/пологових будинках 

 

Сценарій 

 

D 

 

Лабораторно 

підтверджена 

інфекція 

COVID-19 (з 

клінічною або 

без клінічної 

підозри) 

Лабораторно 

підтверджена 

інфекція COVID-19 

(з клінічною або без 

клінічної підозри) 

Новонароджену дитину слід вважати 

підтвердженим випадком, який може передати 

COVID-19 іншим. 

D.1) Якщо новонароджена дитина немає 

симптомів COVID-19 або має помірні клінічні 

симптоми:  

→ Відкласти щеплення проти гепатиту В до 

виписки, крім немовлят, народжених від 

HBsAg/HBeAg-позитивних матерів, зробити 

щеплення проти гепатиту В протягом перших 24 

годин або якнайшвидше. 

→ Відкласти вакцинацію БЦЖ  до виписки після 

одужання. 

 D.2) Якщо новонароджена дитина має 

помірні або тяжкі клінічні симптоми:  

→ Відкласти щеплення проти гепатиту В до 

виписки після одужання, крім немовлят, 

народжених від HBsAg/HBeAg-позитивних 

матерів, та якщо дозволяє клінічна ситуація, 

зробити щеплення проти гепатиту В протягом 

перших 24 годин або щойно  вони будуть 

клінічно стабільні. 

→ Відкласти вакцинацію БЦЖ  до виписки після 

одужання.   

Новонароджену дитину слід вважати 

підтвердженим випадком, який може передати 

COVID-19 іншим. 

D.3) Якщо новонароджена дитина немає 

симптомів COVID-19 або має помірні клінічні 

симптоми: 

→ Направте до медичного закладу/пологового 

будинку: 

→ Відкласти щеплення проти гепатиту В та БЦЖ 

до завершення 14-денного періоду (з моменту 

діагностики за допомогою лабораторного 

підтвердження (ПЛР)5. Щодо немовлят, 

народжених від HBsAg/HBeAg-позитивних 

матерів, запропонувати зробити щеплення проти 

гепатиту В протягом перших 24 годин або 

якнайшвидше. 

D.4) Якщо новонароджена дитина має помірні 

або тяжкі клінічні симптоми COVID-19: 

→ Направте  до медичного закладу/пологового 

будинку та відкладіть вакцинацію відповідно до 

рекомендацій “D.2” 


