ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства охорони
здоров'я України
_16 квітня ____ 2021року № 745

Зміни 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

1. Абзац дев’ятий розділу «Цільові показники охоплення населення
кампанією з вакцинації» викласти в такій редакції:
«6) правоохоронні та розвідувальні органи, державні органи спеціального
призначення з правоохоронними функціями, сили цивільного захисту та інші
органи, на які Конституцією та законами України покладено функції із
забезпечення національної безпеки України; Збройні Сили України, а також
інші утворені відповідно до законів України військові формування,
правоохоронні та розвідувальні органи, органи спеціального призначення з
правоохоронними функціями, на які Конституцією та законами України
покладено функції із забезпечення оборони держави, включаючи Міністерство
оборони України, Державну спеціальну службу транспорту, Міністерство
внутрішніх справ України, Національну гвардію України, Національну поліцію,
Державну прикордонну службу України, Державну міграційну службу України,
Державну службу України з надзвичайних ситуацій, Службу безпеки України,
Управління державної охорони України, Державну службу спеціального
зв’язку та захисту інформації України, Апарат Ради національної безпеки і
оборони України, розвідувальні органи України, органи прокуратури,
Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного
кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі
ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної
лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або
правоохоронні функції, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну військово-промислову політику, інші
державні органи та органи місцевого самоврядування здійснюють свої функції
із забезпечення національної безпеки у взаємодії з органами, які входять до
складу сектору безпеки і оборони – 956 738;».
2. В таблиці 6 розділу «Етапи розгортання кампанії з вакцинації» графу
«Етап 3 (відповідає визначенню фази 2 в глобальних рекомендаціях)» викласти
в такій редакції:

«
Етап 3
(відповідає визначенню фази 2 в глобальних рекомендаціях)
17,1% від загальної чисельності населення України
Цільові групи для вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19
Люди віком від 65 до 69 років, від 70 до 79 років та від 80 до 84 років
Правоохоронні та розвідувальні органи, державні органи спеціального призначення з
правоохоронними функціями, сили цивільного захисту та інші органи, на які
Конституцією та законами України покладено функції із забезпечення національної
безпеки України; Збройні Сили України, а також інші утворені відповідно до законів
України військові формування, правоохоронні та розвідувальні органи, органи
спеціального призначення з правоохоронними функціями, на які Конституцією та
законами України покладено функції із забезпечення оборони держави, включаючи
Міністерство оборони України, Державну спеціальну службу транспорту, Міністерство
внутрішніх справ України, Національну гвардію України, Національну поліцію,
Державну прикордонну службу України, Державну міграційну службу України,
Державну службу України з надзвичайних ситуацій, Службу безпеки України,
Управління державної охорони України, Державну службу спеціального зв’язку та
захисту інформації України, Апарат Ради національної безпеки і оборони України,
розвідувальні органи України, органи прокуратури, Національне антикорупційне бюро
України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи
виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю,
рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні
або правоохоронні функції, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну військово-промислову політику, інші державні органи
та органи місцевого самоврядування здійснюють свої функції із забезпечення
національної безпеки у взаємодії з органами, які входять до складу сектору безпеки і
оборони
Вчителі та інших працівники сфери освіти
Планове охоплення в рамках окремих етапів
Етап 3
7 657 474 людей

».
3. Главу ІІІ розділу «Способи організації кампанії з вакцинації»
викласти в такій редакції:
«ІІІ. Макроплан етапу 3 вакцинації від коронавірусної хвороби
COVID-19:
цільові групи (в порядку черговості вакцинації):
Цільові групи

Оціночна кількість (людей)

Люди віком від 70 до 79 років

2 886 714

Люди віком від 65 до 69 років

2 385 967
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Сили безпеки і оборони 956 738
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7 657 474 людей
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чисельності

».
4. Абзац восьмий розділу «Способи організації кампанії з вакцинації»
виклавши 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, необхідно
залучати до такої вакцинальної сесії виключно осіб визначених у І (першому)
та ІІ (другому) етапах Дорожньої карти.».
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