Кантон Цюріх
Дирекція охорони здоров'я

Коронавірус:
Інформація про
вакцинацію
Станом на 2 лютого 2022 року
Особи віком 5 років і старші можуть
бути щеплені безкоштовно
якщо вони
- не мають високої температури та
інших симптомів COVID-19;
- не мають алергії на будь-який
компонент вакцини (PEG - Polyethylenglycol - Поліетиленгліколь);
- не перебувають у ізоляції чи нa
карантині.
Особи з тяжкими алергічними реакціями в
минулому, oсоби з важкою імуносупресією,
а також вагітні жінки в перші 12 тижнів
вагітності повинні перед вакцинацією
проконсультуватися зі своїм лікарем. Якщо
ви страждаєте на алергію на будь-який
компонент вакцини, вам буде потрібнa довідка
від лікаря для проведення щеплення в центрі
вакцинації. Вагітним жінкам для вакцинації в
аптеці потрібний рецепт лікаря.
Вакцини Comirnaty® від Pfizer / BioNTech,
Spikevax® від Moderna і Janssen® від
Janssen схвалені в Швейцарії. Bакцинація
можлива різними вакцинами.
Вакцинація дітей віком від 5 до 11 років
Для проведення вакцинації діти мають
бути у супроводі батьків або законних
опікунів. Вакцина розроблена
спеціально для дітей.
Вакцинація підлітків віком від 12
років
Підлітки віком від 12 до 15 років мають
бути у супроводі батьків чи законних
опікунів або принести підписану форму
згоди останніх. Її можна завантажити із
сайту zh.ch/corona-impfung.

Бустерна вакцинація з 12 років
Бустерна вакцинація рекомендується через
4 місяці після повної вакцинації (основної
імунізації) для всіх осіб віком 12 років та
старших. Особи, які отримали базову
імунізацію в кантоні Цюріх, отримають SMS
або лист від Департаменту охорони здоров'я
із запрошенням записатися на бустерну
вакцинацію.
Додаткову інформацію можна знайти на вебсайті zh.ch/booster.
Процедура
Усі особи, які проживають у кантоні Цюріх і
досягли віку 5 років можуть реєструватися в
кантональній системі вакцинації та
записатися на вакцинацію COVID-19 за
посиланням zh.vacme.ch/start.
Допомогy стосовно реєстрації пропонує
Гаряча лінія з вакцинації 0848 33 66 11
(вартість у межах Швейцарії макс. 0,08 фр. /хв).
Необхідна інформація
Особисті дані (аналогічні паспортним
даним / ID) та номер картки медичного
страхування.
Місця вакцинації
Центри вакцинації: Всю інформацію та місця
розташування можна знайти за посиланням в
розділі zh.ch/impforte.
Аптеки: Особи віком від 16 років можуть
пройти вакцинацію в обраних аптеках.
Лікарські кабінети: звертайтеся
безпосередньо до свого сімейного лікаря.

Дітям без супроводу дорослих, які не
мають форми згоди, слід звертатися до
Дитячої лікарні Цюріха.

Для отримання додаткової інформації
німецькою та англійською мовами див.
zh.ch/coronaimpfung.

