
Вакцинація від COVID-19: ключові дані станом на 2.07.2021

Результати вакцинації
В Україні розпочався 4-й етап вакцинації. Зараз вакцинують пріоритетні групи з 1-4 етапів:

○ медиків та інших працівників закладів охорони здоров’я
○ мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів
○ маломобільних громадян
○ соціальних працівників та священнослужителів
○ освітян
○ військовослужбовців та співробітників інших структур державної безпеки
○ працівників органів державної влади та місцевого самоврядування усіх рівнів
○ працівників паливно-енергетичного комплексу
○ працівників санаторно-курортних закладів
○ членів офіційних олімпійських та паралімпійських делегацій
○ людей віком від 60 років
○ людей віком 18-59, які мають супутні захворювання
○ ув’язнених та персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів
○ організовані колективи з 50+ охочими щепитися
○ у центрах вакцинації щеплюють усіх охочих, хто записався до листа очікування через

сайт чи додаток “Дія” чи контакт-центр

Станом на 2 липня 2021 р. проведено понад 2,7 млн щеплень. Повністю вакциновані
двома дозами - 766 тис. людей. Точну цифру перевіряйте на сайті:
vaccination.covid19.gov.ua.

Динаміка вакцинації



Доступні вакцини від COVID-19.

○ AstraZeneca (Covishield, SKBio) індійського, корейського та італійського
виробництва — це векторна вакцина, розроблена Оксфордським університетом
та британсько-шведською компанією, схвалена ВООЗ. Потрібні дві дози вакцини
з інтервалом у 12 тижнів. В Україні щеплення цією вакциною розпочалося 24
лютого 2021 р., 19 травня почалося щеплення 2-ю дозою.

○ CoronaVac/Sinovac Biotech — це інактивована вакцина, розроблена китайською
фармацевтичною фірмою, схвалена ВООЗ. Потрібні дві дози вакцини з
інтервалом у 28 днів. В Україні щеплення цією вакциною розпочалося 14 квітня,
2021 р., щеплення 2-ю дозою почалося в перших числах травня.

○ Comirnaty/Pfizer-BioNTech — це мРНК-вакцина, розроблена німецькою
біотехнологічною компанією та американським фармконцерном. Необхідні дві
дози вакцини з інтервалом у 21 день. В Україні щеплення цією вакциною
розпочалося 18 квітня 2021 р., другою дозою - на початку травня.

Вакцини від COVID-19 Україна отримує двома шляхами:

○ через прямі закупівлі у компаній виробників коштом державного
бюджету.

○ через глобальну ініціативу з рівномірного розподілу вакцин COVAX.

Україна вже отримала 5 051 576 доз різних вакцин, серед яких:

Вакцина
Отримано (доз)1

Держзакупівлі COVAX

CoronaVac/Sinovac Biotech 1 913 316 -

AstraZeneca (Covishield, SKBio) 500 000 1 072 800

Comirnaty/Pfizer-BioNTech 500 760 1 064 700

Усього 5 051 576

1 Нові виправлені дані. Документ за 25.06.2021 містив неточні дані. Зміни виділені жовтим.



Вакцинальна інфраструктура

Щеплення здійснюють медпрацівники, які пройшли спеціальні тренінги. Працюють:

○ 307 мобільних бригад

○ 2 120 пунктів щеплень

○ 150 центрів масової вакцинації у вихідні дні

ТОП-теми тижня https://vaccination.covid19.gov.ua/news/atlasvac

● МОЗ та ЮНІСЕФ розпочали всеукраїнську кампанію на підтримку вакцинації проти
COVID-19

● У Києві вакцинують проти COVID-19 співробітників ТРЦ

● Медичні експерти Сєвєродонецька розповіли про вакцинацію проти COVID-19 у регіоні

● На фестивалі Atlas Weekend працюватиме центр масової вакцинації

Соціологічні дослідження

За даними опитування, проведеного Центром Разумкова 21-26 травня 2021, частка українців,
готових вакцинуватися проти COVID-19, зросла з 38,4% у березні до 48,2% у травні. Частка тих,
хто не має наміру робити щеплення зменшилася з 51,5% у березні до 43% у травні.

Чим старші респонденти, тим частіше вони не бажають робити щеплення. Їхня частка зростає
від 38% серед тих, кому від 18 до 29 років, до 51% серед тих, кому 60 і більше років. Таку саму
тенденцію показують дослідження Українського інституту майбутнього за чотири останні
місяці.

Ключові комунікаційні активності

Кампанія для мотивації людей літнього віку вакцинуватись. Запущено перші сюжети онлайн
(сюжет 1, сюжет 2). Сітілайти будуть розміщені з 1 липня (400 партнерських сітілайтів).

Друковані матеріали для пріоритетних груп надіслано в регіони:

● для освітян 100 тис. bit.ly/education_vaccination
● для соцпрацівників 40 тис.bit.ly/socworker_vaccination
● гайд із консультування щодо вакцинації 10 тис. uni.cf/3uptnOB та розіслані

матеріали щодо супутніх захворювань bit.ly/HHvoroby

Надруковано і розповсюджують в регіонах 135 тис. постерів (А3 та флаєри) від Червоного
Хреста про вакцинацію.

https://vaccination.covid19.gov.ua/news/atlasvac
https://vaccination.covid19.gov.ua/news/vaccinationfaces
https://vaccination.covid19.gov.ua/news/trcvaccination
https://vaccination.covid19.gov.ua/news/severodonetskdiscussion
https://vaccination.covid19.gov.ua/news/atlasvac
https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/stavlennia-gromadian-ukrainy-do-vaktsynatsii-vid-covid19-traven-2021r
https://uifuture.org/publications/chy-vdalosya-zelenskomu-stabilizuvaty-sytuacziyu-u-krayini-rezultaty-socziologiyi/
https://www.facebook.com/moz.ukr/photos/a.261895253973587/1880341965462233/
https://www.facebook.com/moz.ukr/photos/1874875196008910/
http://bit.ly/education_vaccination
http://bit.ly/socworker_vaccination
https://uni.cf/3uptnOB
http://bit.ly/HHvoroby
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iyu6FhxtnV63OJFRlpiuQsf297oirQyM

