
Що таке додаткова 
вакцинація?
Вакцинації (ін’єкції вакцини) рекомендуються всім 
людям, щоб захистити їх від серйозних інфекцій і 
деяких видів раку.

Багатьом біженцям і шукачам притулку по 
прибуттю до Австралії необхідно пройти 
додаткову вакцинацію. Це здійснюється через 
те, що в їхніх країнах існують інші вакцини, 
або люди, можливо, не мали медичного 
забезпечення чи вакцин, проживаючи за межами 
Австралії. Додаткова вакцинація означає надання 
людям усіх щеплень, які є рекомендованими 
у тому штаті Австралії, до якого вони 
переїжджають. 
Попри те, що вакцини зазвичай вводяться в 
дитинстві, важливо робити їх молодим людям 
і дорослим, якщо вони пропустили щеплення 
під час проживання за межами Австралії. Після 
отримання всіх рекомендованих щеплень, вам не 
потрібно буде робити їх повторно. 
<www.health.gov.au/health-topics/immunisation/
when-to-get-vaccinated/national-immunisation-
program-schedule>

Ваш лікар або медсестра можуть також 
запропонувати додаткові вакцини, наприклад 
вакцину проти COVID-19 або вакцину проти 
грипу. Вакцини проти COVID-19 і грипу не 
входять у перелік додаткової вакцинації, проте їх 
рекомендують, щоб захистити вас і вашу родину 
від цих інфекцій. Залежно від роду вашої роботи, 
ваш працедавець може вимагати докази того, які 
щеплення ви отримали.

Чим календар щеплень 
Австралійської національної 
програми імунізації 
відрізняється від українського?
Український календар вакцинації включає БЦЖ 
(туберкульоз), DTwP (дифтерія, правець, кашлюк), 
Hib (гемофільний грип типу b), гепатит B, OPV/
IPV (поліомієліт), MMR (кір-паротит-краснуха) та 
вакцина проти грипу. 

Графік вакцинації Австралійської національної 
програми імунізації включає всі ці вакцини (крім 
БЦЖ від туберкульозу*) та додаткові вакцини 
проти ротавірусної інфекції, пневмококової 
інфекції, менінгококової інфекції, вітряної віспи 
(вітряної віспи та оперізувального лишаю) та 
інфекції, викликаної вірусом папіломи людини 
(ВПЛ). *В Австралії щеплення від туберкульозу 
роблять лише деякі клініки, список яких можна 
знайти, звернувшись за адресою 
https://www.thermh.org.au/tb

Чи безпечно вакцинуватися?
Дослідження показують, що в Австралії 
ефективні та безпечні вакцини. Температура або 
біль після ін’єкції вакцини є звичайним явищем, 
але не викликають проблем і тривають лише 
1-2 дні. Серйозні побічні ефекти виникають 
дуже рідко. Безпечно зробити щеплення знову, 
якщо ви їх робили раніше. Ваш рівень імунітету 
підвищиться, а також ви отримаєте найкращий 
доступний захист. Ваш лікар або медсестра 
обговорять з вами можливу побічну дію вакцини 
під час візиту.  
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Чи маю я оплачувати послуги?
Додаткова вакцинація проводиться на безоплатній 
основі для всіх біженців і шукачів притулку в 
Австралії.

Де я можу отримати додаткову 
вакцинацію?
• У вашого сімейного лікаря для всіх вікових 

груп (може стягуватися плата, якщо у вас 
немає картки Medicare)

• В місцевому муніципалітеті
• В мовних школах (за наявності програм 

вакцинації)
• В ресурсних центрах для шукачів притулку
• В Центрі охорони здоров’я шукачів притулку 

та біженців Кабріні

Чи можу я попросити супровід 
перекладача під час зустрічі?
Так — це нормально (і важливо) просити 
перекладача, якщо вам потрібна допомога.

Що станеться, коли я зроблю 
додаткові щеплення?
Для додаткової вакцинації може знадобитися 
3 або 4 зустрічі впродовж 6 місяців. Вакцини 
зазвичай вводять ін’єкцією (голкою), одна ін’єкція 
може захистити від кількох захворювань. На 
кожному прийомі люди можуть отримати 
кілька вакцин. Реєстр додаткових щеплень 
ведеться в Австралійському реєстрі імунізації 
<https://www.servicesaustralia.gov.au/australian-
immunisation-register>, навіть якщо люди не 
мають карти Medicare. Ваш медичний працівник 
також може допомогти отримати доступ до 
послуг безкоштовного перекладача, якщо ваші 
щеплення зроблені не англійською мовою.
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Під час повторного візиту лікар або медсестра 
запитають, чи хворий сьогодні той, хто отримує 
щеплення, чи робили йому інші щеплення, коли 
їх робили та чи були у них будь-які побічні реакції 
від вакцин. 

Що мені потрібно взяти з собою 
на прийом?
Якщо у вас є паперова (письмова) інформація про 
щеплення, які ви або ваша дитина вже зробили, 
приносьте її на кожну зустріч. Можна взяти з 
собою запис вашою мовою. Лікар або медсестра 
можуть використовувати цей запис, щоб 
вирішити, які щеплення вам потрібні, і записати 
щеплення, які ви зробили за межами Австралії, 
в Австралійський реєстр імунізації. Ви можете 
відвідувати різні місця для отримання щеплень, 
але вам потрібно кожного разу приносити свої 
записи.
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але вам потрібно кожного разу приносити свої 
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Що станеться, якщо я не 
матиму додаткових щеплень?
Вакцинація запобігає хворобам і захищає 
здоров’я нашої громади. Неповністю вакциновані 
люди можуть серйозно захворіти й передати 
хворобу слабким, літнім людям або малим дітям.

Щоб усі ми були здорові та в безпеці, в Австралії 
існують закони про вакцинацію та сім’ю щодо 
виплат сімейної допомоги Centrelink. Якщо діти 
та молодь віком до 20 років не зареєстровані в 
Австралійському реєстрі щеплень, їхні сім’ї не 
отримуватимуть виплати по догляду за дитиною, 
а їхні сімейні податкові пільги будуть зменшені. 
Зробивши додаткові щеплення сім’ї зможуть 
отримувати повні виплати, на які вони мають 
право. 
<https://www.servicesaustralia.gov.au/what-are-
immunisation-requirements?context=22151>

Батьки мають право вирішувати, чи вакцинувати 
своїх дітей, але якщо вони вирішать не робити 
щеплення, виплати по догляду за дитиною та 
їхні виплати за частиною A сімейної податкової 
пільги будуть зменшені.

Батьки повинні надати актуальну виписку про 
щеплення з Австралійського реєстру щеплень, 
перш ніж можна буде підтвердити зарахування 
їхньої дитини до дитячого садка або до догляду 
за дітьми (тривалий догляд, періодичний догляд 
або сімейний догляд). Цей закон не стосується 
шкільного або позашкільного догляду. 
<https://www.betterhealth.vic.gov.au/campaigns/
no-jab-no-play>
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Після того, як ви розпочали додаткову 
вакцинацію, ви можете попросити свого лікаря 
або медсестру надрукувати для вас виписку про 
щеплення з Австралійського реєстру імунізації 
або зателефонувати до Австралійського 
реєстру імунізації за номером 1800 653 809 й 
подати запит на отримання виписки про історію 
щеплень. Її вам буде надіслано на вашу адресу.

Щоб отримати цей документ в іншому форматі, 
надішліть електронного листа на адресу 
<immunisation@health.vic.gov.au>
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