
з 24 по 30 кв�тня ми 
в�дзначаємо Всесв�тн�й 
тиждень �мун�зац�ї, щоб 
сприяти застосуванню 

вакцин для захисту людей 
р�зного в�ку в�д хвороб.



Вакцина - це продукт, який стимулює
захисну систему (�мунну систему)
нашого орган�зму у боротьб� �з
конкретним захворюванням. Вакцини
не роблять нас хворими. Вони
захищають нас та людей навколо нас

Що таке 
вакцина? 



Безпечно вакцинуватися може будь-
хто, в�ком в�д 3 м�сяц�в � старше.
Р�зним людям потр�бн� р�зн� вакцини у
р�зн� часи, залежно в�д їх в�ку, профес�ї,
способу життя, стану ваг�тност�,
наявност� хрон�чних захворювань.

Хто може 
вакцинуватися? 



дифтер�я, правець, кашлюк, пол�ом�єл�т,
к�р, еп�дем�чний паротит, краснуха,
в�тряна в�спа, гепатит Б, гемоф�льна
паличка типу В. Вс� вони безкоштовн� для
д�тей! *В�дв�дайте сайт М�н�стерства
осв�ти, щоб д�знатися про правила та
вимоги щодо COVID-19 у школ�! Хлопц� та
д�вчата в�ком в�д 11 до 18 рок�в мають
бути вакцинован� в�д в�русу пап�ломи
людини.

Щоб записатися до школи, д�ти повинн� 
мати вакцини в�д таких хвороб:



Перед ваг�тн�стю: Ж�нки та їхн�
партнери мають бути вакцинован� в�д
кору, паротиту, краснухи, в�тряної
в�спи принаймн� за м�сяць до
ваг�тност�

П�д час ваг�тност�: Ж�нки повинн�
бути вакцинован� в�д пол�ом�єл�ту,
дифтер�ї, правця, кашлюку та
сезонного грипу



В Італ�ї ви можете вакцинуватися в
м�сцевих кл�н�ках вакцинац�ї (centro
vaccinale), або в громадських кл�н�ках
(consultorio familiare) п�сля медичного
обстеження. Зазвичай вакцини
безкоштовн�, але за деяк� з них
потр�бно заплатити невелику суму.

Де можна 
вакцинуватися?



Вакцини ретельно тестують. Але, як �
будь-як� �нш� л�ки, вакцини можуть мати
деяк� поб�чн� ефекти, так� як б�ль або
почервон�ння в м�сц� �н'єкц�ї, жар,
головний б�ль або втома. Завжди
проконсультуйтеся �з своїм л�карем перед
вакцинац�єю: вони, щоб допомогти вам!

Чи вакцини 
небезпечн� ? 



Захищають нас
Є безпечними
Переважно безкоштовні
Деякі з них є обов’язковими для 
відвідування школи

Для отримання додаткової інформації ознайомтеся з цією 
брошурою, (посилання на брошуру про імунізацію) та 
відвідайте сайт Міністерства здор ов’я (портал про 
вакцинацію)

ПАМ’ЯТАЙТЕ! 
Вакцини:

Джерело: Vaccinazioni (salute.gov.it) / https://onthemove.ureport.in/story/1099/

https://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp
https://onthemove.ureport.in/story/1099/


Questa infografica è parte del progetto di rafforzamento dello
stato di salute dei minori rifugiati e migranti nell’Europa

meridionale e sudorientale, cofinanziato dal programma 
sulla salute dell’Unione Europea.  

Il contenuto di queste cards rappresenta unicamente il punto
di vista dell’autore/i ed è di sua esclusiva responsabilità; 

non può pertanto essere preso in considerazione per riflettere le
opinioni della Commissione Europea e/o dell’Agenzia esecutiva
europea per la salute e il digitale o di qualsiasi altro organismo
dell’Unione Europea. La Commissione Europea e l’Agenzia non

si assumono alcuna responsabilità per l’uso che può essere
fatto delle informazioni ivi contenute.   


