
 

Імунізація від COVID-19 
У Британській Колумбії для відвідування організацій, заходів, установ і центрів послуг сертифікат 
підтвердження вакцинації не вимагається. Вам може знадобитися підтвердження вакцинації для 
міжнародних подорожей. Дізнайтеся більше, завітавши на вебсторінку Уряду Британської 
Колумбії: підтвердження вакцинації. 

Для отримання додаткової інформації про вакцини проти COVID-19 ознайомтеся з інформацією на 
цих сторінках: 

 Вакцини проти COVID-19 mRNA (HealthLinkBC file #124a) 
 Вакцини проти COVID-19 Viral Vector (HealthLinkBC file #124b) 
 Суб'єдинична білкова вакцина проти COVID-19 (HealthLinkBC file #124c)  

Отримання вакцини 

План імунізації проти СOVID-19 Уряду Британської Колумбії розроблено з метою порятунку життів 
людей і запобігання розповсюдження вірусу COVID-19. Наступний етап цього плану стосується 
довготривалого захисту населення. Щоб дізнатися більше, у тому числі про отримання першої, 
другої або бустерної дози вакцини проти COVID-19, завітайте на наступні вебсторінки: 

 Центр контролю захворювань Британської Колумбії: отримання вакцини  
 Уряд Британської Колумбії: COVID-19 — вакцинація, імунізація та лікування 
 Уряд Британської Колумбії: як пройти вакцинацію проти COVID-19 

Для отримання найбільш оновленої інформації про необхідність запису на вакцинацію або щодо 
можливості отримати вакцинацію без запису, будь ласка, завітайте на вебсторінку Уряду 
Британської Колумбії: як пройти вакцинацію проти COVID-19, щоб знайти адреси центрів 
вакцинації місцевих установ охорони здоров’я. 

Бустерна доза 

Бустерні дози допомагають подовжити ваш захист від тяжких наслідків COVID-19. 

Для повного захисту кожній людині, старшій за 5 років, потрібно давати бустерні дози на постійній 
основі через 6 місяців після попередньої дози. Більшості людей бустерні дози краще давати у 
періоди підвищеного ризику. 

Зараз розсилаються запрошення на отримання бустерних доз на осінній сезон, починаючи з тих 
людей, які знаходяться у зоні високого ризику щодо COVID-19  ̂

 людям похилого віку; 
 населенню корінних народів; 
 людям, які є надзвичайно вразливими з клінічної точки зору; 
 працівникам галузі охорони здоров'я. 

Додаткова інформація про отримання вакцини від COVID-19, включаючи отримання осінньої 
бустерної дози вакцини, знаходиться на наступних вебсторінках: 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/proof
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/proof
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile124a-U_0.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile124b-U.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile124c-U.pdf
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/plan
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/getting-a-vaccine
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/ukr/register
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/ukr/register
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/ukr/register


 Центр контролю захворювань Британської Колумбії: отримання вакцини  
 Уряд Британської Колумбії: отримання бустерної дози 

Діти, учні, студенти та вакцинація проти COVID-19 

Інформація про вакцинацію проти COVID-19 для дітей і молодих людей міститься за посиланнями 
Центр контролю захворювань у Британській Колумбії: діти й вакцинація проти COVID-19 

Згідно з Законом про дітей (Infants Act), діти можуть давати свою згоду на отримання медичних 
послуг, таких як отримання вакцини. 

Діти віком від 6 місяців до 4 років 

Інформація про вакцинацію проти COVID-19 для дітей від 6 місяців до 4 років міститься на 
наступних вебсторінках: 

 Імунізація в Британській Колумбії: вакцини проти COVID-19 (для дітей віком від 6 місяців до 4 
років) 

 Імунізація в Британській Колумбії: найпоширеніші запитання щодо вакцин проти COVID-19 (іти 
від 6 місяців до 4 років) 

Діти віком від 5 до 11 років 
Інформація про вакцинацію проти COVID-19 для дітей від 5 до 11 років міститься на наступних 
вебсторінках: 

 Імунізація в Британській Колумбії : інформація з вакцинації проти COVID-19 для дітей віком 
від 5 до 11 років 

 Імунізація в Британській Колумбії: найпоширеніші запитання щодо вакцин проти COVID-19 
для дітей віком 5–11 років 

Підлітки віком від 12 до 17 років 

Інформація про вакцинацію проти COVID-19 для підлітків від 12 до 17 років міститься на наступних 
сторінках: 

 Імунізація в Британській Колумбії: інформація з вакцинації проти COVID-19 для підлітків 
віком від 12 до 17 років  

 Імунізація в Британській Колумбії: найпоширеніші запитання щодо вакцин проти COVID-19 
для підлітків віком 12–17 років 

Студенти, які приїжджають до Британської Колумбії на навчання 

Для отримання цієї інформації завітайте на наступні вебсторінки: 

 Центр контролю за захворюваністю Британської Колумбії: вакциновані за межами 
Британської Колумбії або Канади 

 Уряд Британської Колумбії: підтвердження вакцинації 

 

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-registration-eligibility#second
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-registration-eligibility#second
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/ukr/booster
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccines-children#Ages--5--to--11
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/infants-act-mature-minor-consent-and-immunization
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccination-children-6-months-4-years-old
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccination-children-6-months-4-years-old
https://immunizebc.ca/faq?category_tid=453&combine=
https://immunizebc.ca/faq?category_tid=453&combine=
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccines-children#Ages--5--to--11
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccines-children#Ages--5--to--11
https://immunizebc.ca/COVID-19-vaccines-FAQ-5-to-11
https://immunizebc.ca/COVID-19-vaccines-FAQ-5-to-11
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccines-children#Ages--12--to--17
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccines-children#Ages--12--to--17
https://immunizebc.ca/COVID-19-vaccines-FAQ-12-17
https://immunizebc.ca/COVID-19-vaccines-FAQ-12-17
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/international
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/international
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/proof#students-youth


Інформацію HealthLinkBC щодо інших тем можна знайти на вебсторінці 
www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlink-bc-files або у вашому місцевому закладі з 

охорони здоров’я. Для отримання неекстреної інформації стосовно здоров’я у Британській 
Колумбії відвідайте вебсайт www.HealthLinkBC.ca або зателефонуйте за номером 8-1-1 
(безкоштовна лінія). Номер для людей з вадами слуху: 7-1-1. Послуги перекладу за запитом 
доступні на більш ніж 130 мов.  

Після вакцинації 

Інформація про те, чого можна очікувати після вакцинації та на що треба звернути увагу, міститься 
на вебсторінці Центр контролю захворювань Британської Колумбії: догляд після вакцинації. 

Обмеження щодо вакцинації 

Існує дуже невелика кількість причин, внаслідок яких людині не варто проходити вакцинацію 
проти COVID-19. Щоб отримати додаткову інформацію щодо вакцинації проти COVID-19 для 
людей, які перебувають у певному стані або страждають на певні захворювання, у тому числі для 
людей з алергією, вагітних жінок або жінок, що годують груддю, завітайте на вебсторінку Центр 
контролю захворювань Британської Колумбії: обмеження щодо вакцинації. 

Безпека вакцини 

Більше інформації щодо процесу схвалення та безпеки вакцин міститься на наступних 
вебсторінках: 

 Центр контролю захворювань Британської Колумбії: безпека вакцин 
 Центр контролю захворювань Британської Колумбії: схвалення та розробка вакцин 

Ефективність вакцини 

Для отримання додаткової інформації щодо ефективності вакцини завітайте на сторінку: 

 Центр контролю захворювань Британської Колумбії: визначення ефекту вакцинації та 
висвітлення у пресі 

Запитання щодо вакцини 

Якщо у вас є будь-які запитання стосовно вакцин проти COVID-19, будь ласка, завітайте на наступні 
вебсторінки: 

 Імунізація Британської Колумбії: найпоширеніші запитання щодо вакцини проти COVID-19 
 Центр контролю захворювань Британської Колумбії: вакцини проти COVID-19 

 
 

Останнє оновлення: 28 вересня 2022 р. 

Інформація, надана в Інформаційному випуску стосовно імунізації проти COVID-19, була 

адаптована з наступних матеріалів: Центр контролю захворювань Британської Колумбії: вакцини 

проти COVID-19, Імунізація в Британській Колумбії: найпоширеніші запитання щодо вакцини проти 

COVID-19, Уряд БК: як пройти вакцинацію проти COVID-19, Центр контролю захворювань 

Британської Колумбії: обмеження щодо вакцинації, а також Центр контролю захворювань 

Британської Колумбії: отримання вакцини. Вибірка інформації проведена у вересні 2022 року. 

https://www.healthlinkbc.ca/more/resources/healthlink-bc-files
https://www.healthlinkbc.ca/
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-19_vaccine/VaccinationAftercare.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-considerations#cev
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-considerations#cev
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-safety
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-approvals-development
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/measuring-vaccination-impact-coverage
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/measuring-vaccination-impact-coverage
https://immunizebc.ca/faq?category_tid=382
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/register
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-considerations
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-considerations
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/getting-a-vaccine
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/getting-a-vaccine

