
Вакцинація від COVID-19: ключові дані станом на 27.01.2022 включно

Результати вакцинації

В Україні триває вакцинація проти COVID-19. Щепитися можуть

○ усі охочі українці віком 12+

○ іноземці, які перебувають в Україні на законних підставах, віком 12+

Пріоритетом є медики, освітяни, соціальні працівники, військові, літні люди та люди із супутніми
захворюваннями. Саме ці групи в зоні найвищого ризику та найбільш вразливі до COVID-19.

Станом на 27 січня 2022 р. включно проведено майже 30,17 млн щеплень. Повністю
вакциновані двома дозами близько 14,5 млн людей. Додаткову дозу отримали понад 15,6 тис.
осіб, бустерну дозу – понад 296 тис. людей. Точну цифру перевіряйте на сайті:
vaccination.covid19.gov.ua.

Динаміка вакцинації
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Доступні вакцини від COVID-19

○ AstraZeneca (Vaxzevria, Covishield, SKBio) індійського, корейського та європейського
виробництва — це векторна вакцина, розроблена Оксфордським університетом
та британсько-шведською компанією, схвалена ВООЗ. Потрібні дві дози вакцини з
інтервалом у 4-12 тижнів.

○ CoronaVac/Sinovac Biotech — це інактивована вакцина, розроблена китайською
фармацевтичною фірмою, схвалена ВООЗ. Потрібні дві дози вакцини з
інтервалом у 28 днів.

○ Comirnaty/Pfizer-BioNTech — це мРНК-вакцина, розроблена німецькою
біотехнологічною компанією та американським фармконцерном. Необхідні дві
дози вакцини з інтервалом у 21-28 днів.

○ Moderna (mRNA-1273) — це мРНК-вакцина, розроблена фармацевтичною
компанією Moderna спільно з Центром досліджень вакцин при Національному
інституті алергії та інфекційних хвороб (NIAID), США, схвалена ВООЗ. Потрібні дві
дози вакцини з інтервалом у 28 днів.

Вакцини від COVID-19 Україна отримує трьома шляхами:

○ через прямі закупівлі у компаній виробників коштом державного бюджету.

○ через глобальну ініціативу з рівномірного розподілу вакцин COVAX.

○ як гуманітарну допомогу

Україна вже отримала близько 43 млн доз різних вакцин, з яких наразі доступні майже 12
млн доз, зокрема:

Вакцина

Отримано (доз)

Залишилось

(доз)Держзакупівлі COVAX Гуманітарна
допомога

CoronaVac/Sinovac 10 233 316 159 600
843 162

AstraZeneca
(Covishield, SKBio)

500 000 1 072 800 3 666 400

67 056

Comirnaty/Pfizer 20 001 150 2 252 250
8 720 574

Moderna 5 064 243
2 100 890

Усього 42 949 759 11 731 682
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Вакцинальна інфраструктура

Щеплення здійснюють медпрацівники, які пройшли спеціальні тренінги. Станом на 20.01.2022:

○ 970+ мобільних бригад

○ 3 330+ пунктів щеплень

○ 430+ центрів масової вакцинації

ТОП-теми тижня:

● Вакцинація від COVID-19 є безальтернативною – Президент України

● Вакциновані бустерною дозою отримають 500 грн за програмою “єПідтримка”

● Хто і як може викликати мобільну бригаду з вакцинації від COVID-19

● Як кияни старші 60 років ставляться до вакцинації: дослідження ЮНІСЕФ та групи
“Рейтинг”

● Чим відрізняється бустерна та додаткова доза

Соціологічні дослідження

За даними опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 10-13 листопада 2021, на
той момент проти коронавірусу принаймні однією дозою щепилися 46% дорослих українців, 16%
зазначили, що готові щепитися. Дослідження групи «Рейтинг» показують що частка противників
вакцинації зменшилася до 33% із 43% у жовтні та з 53% у липні.

Схожі цифри дає дослідження, здійснене Українським інститутом майбутнього з 23 жовтня по 2
листопада 2021. Згідно з ним, взагалі не бажають вакцинуватися 36% громадян, тоді як 20%
стверджували, що невдовзі збираються зробити щеплення.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні провів національне репрезентативне опитування, яке
показало, що 42% українців, які ще не вакцинувались, готові щепитись за певних умов.

Грудневе дослідження від ЮНІСЕФ та групи “Рейтинг” серед мешканців Києва віком 60+
показало, що 72% з них ставиться до вакцинації позитивно, причому цей відсоток зростає
відповідно до віку опитаних – з 67% в категорії 60-64 роки до 76% в категорії 75+.

Комунікаційні активності

● ПриватБанк: продовження партнерства на 2022 рік, трансляція відеороликів на 1200
екранах у відділеннях.

● Куншт: виготовлення 20 відеороликів про вакцинацію від COViD-19.
● INSCIENCE. Розсилка 4 картинок про вакцинацію з відповідями на найпоширеніші питання

в вайбер-групу Аптеки низьких цін -1 млн учасників.
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