МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
11.03.2021

Київ

№ 443

Про внесення змін до Дорожньої карти з впровадження вакцини від
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію
COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках
Відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних
хвороб», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015
року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня
2020 року № 90), з метою удосконалення організації порядку проведення
профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
НАКАЗУЮ:
1. Внести до Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і
проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні
у 2021-2022 роках, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 24 грудня 2020 року № 3018 (в редакції наказу Міністерства
охорони здоров’я України від 09 лютого 2021 року № 213), такі зміни:
1) абзац восьмий Розділу «СПОСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ КАМПАНІЇ З
ВАКЦИНАЦІЇ» викласти в такій редакції:
«З метою зниження ризиків невикористання доз вакцин, які
поставляються у багатодозних флаконах та у випадках, коли під час
вакцинальної сесії проти коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксована
відмова від вакцинації, виявлено протипоказання до вакцинації, зафіксована
відсутність людей у кількості, що унеможливлює повне використання
відкритих флаконів з вакциною від коронавірусної хвороби COVID-19 (у
відповідності до інструкції виробника) та може призвести до утилізації
залишку вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 по закінченню сесії,
рекомендується першочергово залучати до такої вакцинальної сесії
пріоритетні групи ризику з наступного етапу, а в разі відсутності такої
можливості, з метою популяризації вакцинації та на підтримку
комунікаційної кампанії можливо залучати, шляхом проведення відкритих

вакцинальних сесій, до такої вакцинальної сесії публічних та громадських
діячів, а саме:
1) учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;
2) народних депутатів України, керівників центральних органів
виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, обласних рад, органів
місцевого самоврядування, лідерів і представників релігійних організацій;
3) видатних письменників, журналістів, спортсменів, музикантів,
акторів, співаків, інших діячів сфери культури, старших 60 років»;
2) після абзацу восьмого Розділу «СПОСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ
КАМПАНІЇ З ВАКЦИНАЦІЇ» доповнити абзацами такого змісту:
«Списки осіб, визначених в абзаці восьмому цього розділу, які готові
вакцинуватися залишками доз вакцини, рекомендовано формувати
структурним підрозділам з питань охорони здоров’я державних адміністрацій
з використанням доступних телекомунікаційних засобів.
Рекомендовано визначити відповідальну особу структурного підрозділу
з питань охорони здоров’я, яка спільно із пресслужбою відповідної
державної адміністрації здійснюватимуть формування списку осіб,
визначених в абзаці восьмому цього розділу.
Структурним підрозділам з питань охорони здоров’я державних
адміністрацій рекомендовано розробити механізм повідомлення про
можливість вакцинації залишками доз вакцини та часу прибуття для
проведення щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19.
З метою популяризації вакцинації пропонувати публічні сесії вакцинації,
а також публікації матеріалів у засобах масової інформації та соціальних
мережах.
Необхідним є також отримання другої дози тієї ж вакцини (у термін,
зазначений в офіційній інструкції до вакцини від коронавірусної хвороби
COVID-19).».
2. Директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності
(Руденко І.С.) забезпечити опублікування цього наказу на офіційному
вебсайті Міністерства охорони здоров’я України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра охорони здоров’я України – головного державного санітарного
лікаря України Ляшка В.К.
Міністр

Максим СТЕПАНОВ

