Вакцинація від коронавірусу: діти й підлітки
Лютий 2022 року

Вакцинація дітей і підлітків
віком від 5 до 17 років
Вакцинацію можуть пройти всі діти
й підлітки віком від 5 до 17 років без
жодних зобов’язань. Вакцинація
є безкоштовною.

Для чого потрібні вакцини?
Молоді люди мають більше шансів
захворіти на коронавірус. Вони легко
заражаються й переносять його. У них
дуже рідко розвивається тяжка форма
хвороби, проте це може траплятися.
Вакцина допомагає захистити їх і їхнє
оточення: батьків, бабусь і дідусів,
викладачів тощо.

Де вакцинуватися дітям
і підліткам?
Пункт
вакцинації

Віком від 5 до 11 років: вакцина вводиться
певними медичними працівниками в педіатричному центрі вакцинації або в центрі
PMI (Protection Maternelle et Infantile —
Центр захисту матері та дитини).
ВІКОМ від 12 років: у місцях вакцинації
для дорослих.

1-ша ін’єкція

2-га ін’єкція

Від 5 до 11 років
1-ша ін’єкція

2-га ін’єкція

Від 12 до 17 років
1-ша ін’єкція

2-га ін’єкція

• Вакцина Pfizer, дитяча доза.

• Вакцина Pfizer, доросла доза.

• Друга ін’єкція через
три тижні.

•Д
 руга ін’єкція через 3–7 тижнів.

1-ша ін’єкція

2-га ін’єкція

• У разі захворювання на
коронавірус: одна ін’єкція
на місяць.

•П
 овторна вакцинація через
шість місяців.
•У
 разі захворювання на
коронавірус: одна ін’єкція
на місяць.

Вакцинація дитини: згода батьків
• Від 5 до 11 років: згода
одного з батьків або
опікуна (документ для
підпису). Повинна бути
присутня особа, що
супроводжує.

•В
 ід 12 до 15 років: згода одного
з батьків (документ для підпису)
і підлітка (усна згода). Підліток
може прийти без супроводу.
•В
 ід 16 до 17 років: згода батьків
не потрібна. Підліток може
прийти без супроводу.

Форму батьківської згоди для підпису можна отримати за посиланням:
service-public.fr/particuliers/vosdroits/R59553

Залишилися запитання?
Зверніться до лікаря,
соціального працівника
або до мерії

Номер для запису
на вакцинацію:

Або на
вебсайті

Або на
вебсайті
Le site de référence qui répond à vos questions

Ваші контактні відомості

0 800 009 110
(безкоштовно)
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Кількість ін’єкцій

