
Зверніться до сімейного лікаря 
за консультацією, лікуванням, 
рецептом на ліки та 
вакцинацією.

У разі винекнення медичних 
випадків, які становлять 
загрозу для здоров’я, 
зателефонуйте за номером 
112.

Якщо ви тікаєте від війни в Україні, ви і ваші 
діти маєте безкоштовний доступ до медичних 
послуг в державних медичних установах, так 
само як і Румунські громадяни, навіть якщо ви 
не подаєтеся на тимчасовий захист.

Зареєструйтеся у сімейного лікаря, навіть якщо 
у вас немає ніяких скарг на здоров’я зараз. Ви 
ніколи не знаєте, коли вам або вашій родині 
може знадобитися медична допомога. 

Ви маєте право зареєструватися в будь-якого 
сімейного лікаря в Румунії. Введіть в 
пошуковому рядку в Google “medic de familie” 
(укр. “сімейний лікар”) або запитайте у 
персоналу центру, де ви зупинилися.   

Кір дуже легко передається і заразитися 
можна в будь-якому віці. У трьох з 10-ти 

інфікованих людей можуть виникнути 

ускладнення, такі як iнфекції вуха, 
діарея, пневмонія та енцефаліт 

(запалення головного мозку);

Дифтерія вбиває одного з кожних 10-ти 

людей, які на неї захворіли, навіть при 
отриманні лікування;

Близько дев’яти з 10-ти немовлят, 
народжених від матерів, які хворіли на 

краснуху на ранніх термінах вагітності, 

будуть страждати від синдрому 
вродженої краснухи (з такими проявами 

як глухота, катаракта та затримка 

розумового розвитку);

Кашлюк може бути особливо 

небезпечним для немовлят, 
спричиняючи напади кашлю, які можуть 

продовжуватись протягом двох місяців. 

Ускладненнями є пневмонія, 
енцефалопатія (запалення головного 

мозку), судоми і навіть смерть.

Вакцинація захищає людей 
від захворювань, які 
можуть мати серйозні 
наслідки для їхнього 
здоров’я, наприклад:

Зaреєструйтеся в національній 
системі охорони здоров’я

Ви чи хтось із ваших
близьких хворі?

Чи захищені ви та ваша 

родина від хвороб, які 

можна запобігти 

щепленням/вакцинацією?

Проскануйте QR код, щоб отримати більше 
інформації про здоров’я



Люди старше 60-ти років і ті, хто 
має супутні захворювання, 
особливо вразливі до важкої 
форми COVID-19, однак люди 
різного віку мають ризик 
розвинення важкої форми 
COVID-19.

Важливо, щоб ви завершили 
курс первинної вакцинації, 
зазвичай, це 2 дози залежно від 
вакцини, а потім отримали 
підсилюючу (бустерну) дозу, щоб 
бути добре захищеним. 

Якщо ви розпочали вакцинацію в 
Україні, ви можете не отримати 
другу дозу або бустерну дозу 
тією ж сомою вакциною. Проте 
вакцинація іншим типом вакцини 
зазвичай добре переноситься, а 
комбінації різних вакцин можуть 
навіть сприяти кращому захисту 
від COVID-19.

Зверніться до вашого 
сімейного лікаря, який зможе 
порадити, які вакцини ви та 
ваші діти можете отримати.

Ви та ваші діти можете безкоштовно отримати у свого 
сімейного лікаря ті самі вакцини, які доступні для населення 

Румунії. 

Окрім безкоштовних вакцин, є й інші додаткові доступні 

вакцини, наприклад проти гепатиту А, ротавірусу тощо. За 

додаткові вакцини вам доведеться заплатити.

Деякі вакцини потребують більше однієї дози. Якщо ви 

розпочали курс вакцинації для себе або для своєї дитини у 
своїй країні і не завершили його, попросіть медичних 

працівників перевірити, чи потрібно зробити настуну дозу. 

Вакцини дуже безпечні. Більшість побічних ефектів є 

слабкими і зазвичай тривають один-два дні. 

Найпоширенішими побічними ефектами є підвищення 
темератури або біль при ковтанні, набряк або біль в місці 

ін’єкції.

Вакцини від COVID-19

Які вакцини пропонуються 

населенню Румунії?

Щороку вакцинацію роблять сотні мільйони 
людей різного віку для захисту від серйозних 

захворювань.

Якщо ви або ваша сім'я не були вакциновані, 

або якщо ви не закінчили курс вакцинації, ви 

можете пройти вакцинацію в Румунії проти 
найпоширеніших захворювань, від яких є 

вакцина.

Коли ви йдете вакцинувати свою дитину, 

добре мати при собі сертифікати, що 

показують історію вакцинації (якщо такі є).

Хвороба/ 

розклад 

вакцинації

1 день 2-7 днів2 місяці 4 місяці 11 місяці 12 місяці 5 років 6 років 11-18 

років

14 років

Гепатит B 1 доза 2 доза 3 доза 4 доза

Туберкульоз 1 доза

Діфтерія 1 доза 2 доза 3 доза 4 доза 5 доза

Правець 1 доза 2 доза 3 доза 4 доза 5 доза

Кашлюк 1 доза 2 доза 3 доза 4 доза 5 доза

Поліомієліт 1 доза 2 доза 3 доза 4 доза

Haemophilus 

influenzae tip b

1 доза 2 доза 3 доза

Пневмококова

пневмонія

1 доза 2 доза 3 доза

Кір, паротит, 

краснуха

1 доза 2 доза

Рак шийки 

матки (для 

дівчат)

Вакцинація може бути проведена лише на запит батьків або законних 

опікунів під час зверненням до сімейного лікаря

1 доза

COVID-19 Для людей старше 5 років

Національний календар вакцинації 
містить вакцини, які надаються 
безкоштовно.


