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Тема: Інформація про щеплення від коронавірусу для 

дітей 
  
 

Шановний , 
 
У Нідерландах всім людям від 5 років пропонують зробити щеплення від 
коронавірусу. У цьому листі міститься інформація про щеплення від коронавірусу. 
 
У цьому листі також написано, як можна записатися на щеплення. Рішення про 
щеплення ви ухвалюєте добровільно. Ви самі вибираєте, чи робити вашій дитині 
щеплення чи ні. Щеплення безкоштовне. 
 
Вашій дитині вже зробили щеплення? Чи ви вже записалися на щеплення від 
коронавірусу? Тоді можете викинути листа. Вашій дитині зробили щеплення за 
кордоном? Тоді дивіться сайт: government.nl/proof-of-vaccination 
 
Навіщо робити чи не робити щеплення від коронавірусу? 
У більшості дітей мало скарг, якщо вони хворіють на коронавірус. Невелика кількість 
дітей тяжко хворіють, і їх доводиться класти у лікарню чи відділення інтенсивної 
терапії. Щеплення від коронавірусу може запобігти тяжкому захворюванню на 
коронавірус у дітей. 
 
У вашої дитини був коронавірус? Тоді він досить захищений від важкого 
захворювання на коронавірус, і щеплення не потрібне. Можуть бути інші причини, 
щоб зробити щеплення від коронавірусу. Наприклад, якщо у вашої дитини є хронічне 
захворювання і, швидше за все, у нього захворювання коронавірусом протікатиме 
важко. 
 
Яка вакцина? 
Дітям роблять щеплення вакциною Пфайзер (Pfizer). Ця вакцина була адаптована 
для дітей та містить менше активної речовини, ніж вакцина для дорослих. 
Дослідження показали, що ця вакцина є безпечною для дітей. Тому вакцину 
схвалено для дітей. 
 
Скільки щеплень? 



Дітям роблять 2 щеплення від коронавірусу. Якщо ваша дитина перехворіла на 
коронавірус і ви вирішили зробити щеплення, то достатньо 1 щеплення. Для дітей з 
великим ризиком для здоров'я рекомендується зробити 2 щеплення навіть після 
зараження коронавірусом. 
 
Запис на щеплення 
- Знайдіть особистий ідентифікаційний номер (BSN) вашої дитини. Він зазначений у 
паспорті, у посвідченні особи або у картці медичного страхування. 
- Зателефонуйте за номером 0800 7070 (безкоштовно). 
- Дайте відповідь на питання про здоров'я вашої дитини. 
- Домовитеся про дату та час. Ви отримаєте електронний лист із записом на 
щеплення або ви можете самі записати призначену зустріч на щеплення. 
 
Важливо для зустрічі 
• Цей лист містить анкету про здоров'я вашої дитини. Заповніть анкету вдома та 
візьміть її із собою в центр вакцинації. 
• Подбайте про те, щоб ваша дитина могла легко оголити плече. 
• Візьміть це запрошення. 
• Батько/опікун, що супроводжує, повинен мати при собі паспорт, посвідчення особи 
або водійські права. 
• Візьміть маску. 
• До центру вакцинації повинен прийти один з батьків/опікун з дитиною. 
 
Дозвіл  
Діти віком від 5 до 11 років є неповнолітніми, тому до центру вакцинації з ними 
повинен прийти один з батьків/опікун. Батько або опікун, який не прийде, повинен 
бути поінформований та дати дозвіл на щеплення від коронавірусу. У центрі 
вакцинації вас спочатку запитають, чи дали обидва батьки/опікуни дозвіл на 
щеплення. 
 
Додаткова інформація? 
З цим листом ви отримаєте пояснення про щеплення та реєстрацію. Ви також можете 
отримати додаткову інформацію на сайті coronavaccinatie.nl або зателефонувати за 
номером 0800-1351 (безкоштовно). 
Ви також можете зателефонувати до медичного працівника: 0800-7707707. 
 
З повагою, 
  
  
  
 
Д.А. ван Вліт, лікар 
керівник програми вакцинації проти коронавірусу RIVM 


