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 « Актуально про вакцинацію 

      від COVID – 19 »  



Вакцинація — це простий, безпечний та дієвий спосіб захисту людей від 

інфекційних захворювань. Внесок вакцинації у порятунок життя хворих був 

надзвичайно вагомим протягом усіх пандемій. Вакцинація  проти COVID-19 є критично 

важливою для стримування пандемії  в усьому світі.  Усі вакцини, які є в Україні 

ефективні і дозволені ВООЗ до екстреного використання. Саме тому, найважливішим 

завданням медичної спільноти є підвищення обізнаності громадськості, що дозволить 

збільшити рівень вакцинації населення. 

Тематичний  список знайомить з матеріалами про питання вакцинації від COVID-

19. При створенні було використано публікації з періодичних видань за 2021 р. 

Матеріали упорядковано в алфавітному порядку авторів або назв. 

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ 

 

 ВООЗ Все про вакцини https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019/covid-19-vaccines/explainers 

 ЮНІСЕФ  Що потрібно знати про вакцину  

https://www.unicef.org/ukraine/stories/covid-19-vaccines 

 ВВС NEWS Україна Вакцини від Covid-19: все, що потрібно знати 

https://www.bbc.com/ukrainian/features-56001300 

 МОЗ України   Актуально про COVID-19 та вакцинацію проти  нього  

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov 

 Все про вакцинацію від COVID-19 в Україні    https://vaccination.covid19.gov.ua/ 

 Державний експертний центр МОЗ України https://www.dec.gov.ua/ua/main/ 

 Перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим 

https://moz.gov.ua/article/news/moz-zatverdilo-perelik-profesij-dlja-jakih-scheplennja-

proti-covid-19-e-obov%e2%80%99jazkovim 
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