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Майже рік пандемії COVID-19:

72 000 000

інфікувалися
≈1 500 000

померли



Від COVID-19 людство

врятує лише вакцина

… Але не одразу



«Вакцинація від COVID-19: 

наймасштабніша логістична

операція в історії»

Ганс Клюге 
директор Європейського бюро ВООЗ



Спалах кору 2017-2019 роки:

115 283

людини

захворіло

41 людина

померла
З них – 

25 дітей



Січень-березень 2019 року – спецоперація у Львові  

Досвід масової вакцинації від кору в Україні

27 000 школярів отримали щеплення / 90% вакцинованих 

Вже в лютому спалах кору пішов на спад 

Мобільні бригади в закладах освіти 

 



старт клінічних випробувань

Що вже зробив «Голос»?

лише 

5 днів
реєстрація вакцини
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Першочергові кроки



Колективний імунітет: 

близько 65% населення 

Мета вакцинації

Україна:  ≈ 27 000 000  людей



зниження смертності та кількості важких

випадків

забезпечення функціонування суспільства

захист людей з іншими хронічними

захворюваннями 

Ключові цілі вакцинації



спецоперація з подолання COVID-19: національний

урядовий план

відповідальні особи в Уряді/МОЗ та в регіонах

місцеві плани імунізації 

тісна координація: центральний-місцевий рівні

Стратегія та управління



Звідки і коли з’явиться вакцина в Україні

15 500 000

людей
11 500 000

людей

4 000 000

людей

ЗАГАЛОМ:
COVAX:

≈ травень

ДЕРЖБЮДЖЕТ:
невідомо



Додаткові витрати



Першочергово вакцинуватимуть від COVID-19

Загалом: ≈ 20 000 000  людей



Логістика

аналіз інфраструктури холодового ланцюга

планування зберігання і транспортування вакцини

моніторинг залишків та утилізації вакцин

перешкоджання фальсифікації і перепродажу

навчання персоналу



Електронні реєстри імунізації 

прозорість

моніторинг кількості вакцинованих

нагадування про другу дозу

відслідковувати вплив

поширеність випадків



Заплановані місця проведення вакцинації від

COVID-19 в інших країнах світу

наявні місця (потужності) для вакцинації

спеціальні центри вакцинації

кабінети лікарів загальної практики

медичні установи

мобільні бригади з вакцинації/пересувні пункти

інші місця проведення вакцинації



Широкомасштабна інформаційна кампанія

робота з національними та регіональними ЗМІ

мотиваційні меседжі вакцинації від COVID-19

відстежування дискредитації процесу вакцинування

залучення стейкхолдерів

протидія російській агресії в медіа



Рутинна вакцинація має відбуватися

паралельно!



Вакцинація від COVID-19

поверне нас до звичного

життя



Час, коли це станеться, дуже залежить від

ефективності роботи Уряду.

Парламент готовий до співпраці!



Дякую за увагу!
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