
 

Класифікація: рівень захисту А 

Альберта розширює критерії на 
вакцинацію проти мавпячої віспи 

28 липня 2022 року Запити для преси 

Починаючи з 28 липня жителі Альберти віком від 18 
років, які самовизначилися як такі, що відповідають 
критеріям для цільової профілактики, попередньо до 
виникнення показів для такої профілактики, можуть 
вакцинуватися від мавпячої віспи. 

Вакцина Imvamune (проти натуральної віспи та мавпячої віспи) дозволена в 

Канаді для дорослих віком від 18 років, які вважають, що мають високий ризик 

інфікуватися вірусом. У Альберті щеплення вакциною Imvamune робиться 

близьким контактам осіб, у яких після 7 червня були підтверджені випадки 

мавпячої віспи. Щоб стримати поширення вірусу, Альберта розширює критерії 

для щеплення вакциною проти мавпячої віспи, включаючи цільову 

профілактику до настання ризику інфікування для жителів Альберти, які 

вважають, що знаходяться в зоні підвищеного ризику. 

Починаючи з 28 липня можна записатися на імунізацію від мавпячої віспи, 

вакцинація починається з 29 липня. 

На поточний момент кількість вакцин обмежена. Вакцина від мавпячої віспи 

буде доступна особам, які відповідають критеріям, починаючи з міст Едмонтона 

і Калгарі, де на сьогоднішній день є підтверджені випадки захворювання. 

Оскільки у наступні тижні буде приходити більше вакцин, їхня доступність буде 

розширюватися на інші центри Альберти. 

Критерії для вакцинації 

Починаючи з 28 липня критеріям для вакцинації від мавпячої віспи 

відповідатимуть наступні жителі Альберти віком від 18 років: 
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 Трансгендерні, цисгендерні особи, або особи нетрадиційної орієнтації, 

які самовизначаються як ті, що належать до спільноти геїв, бісексуалів 

та інших чоловіків, які мають сексуальні контакти з чоловіками 

(gbMSM), і які відповідають принаймні одному з наступних критеріїв:  

o У яких було нещодавно (за останні 6 місяців) діагностовано 

інфекцію, яка передається статевим шляхом. 

o Які планують мати або протягом останніх 90 днів мали 

сексуальні відносини за межами взаємно моногамних стосунків. 

o Які відвідували місця сексуального контакту впродовж останніх 

90 днів (наприклад, лазні, секс-клуби) або планують це зробити, 

або хто працює/волонтерить у подібних місцях. 

 Особи, які мали будь-які сексуальні контакти з вищезазначеними 

особами. 

 Персонал і волонтери соціального середовища або місць чи подій, де 

можуть траплятися сексуальні контакти між чоловіками 

(вищезазначеними особами). 

Захист від вірусу мавпячої віспи 

Близьким контактам осіб, у яких підозрюється або виявлено захворювання 

мавпячої віспи, рекомендується спостерігати за симптомами протягом 21 днів 

після їх останнього контакту з такою собою. У випадку появи симптомів їм 

потрібно самоізолюватися, звернутися за медичною допомогою та пройти 

тестування. 

Запис на прийом з метою імунізації 

Через обмежену кількість вакцин кожна особа, яка на поточний момент 

відповідає критеріям для вакцинації і хоче отримати вакцину від мавпячої віспи, 

повинна зателефонувати до Health Link за номером 1-866-301-2668, щоб 

перевірити відповідність критеріям та записатися на прийом. 

Детальніше щодо мавпячої віспи: alberta.ca/monkeypox. 

Пов'язана інформація 

 Вірус мавпячої віспи 
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Запити для преси 

Марк Фельдбуш (Mark Feldbusch)  

780-915-7722 
А/Прессекретар, Міністерство охорони здоров'я Альберти 

 

 
Переглянути це оголошення онлайн 
Редакція уряду Альберти 
Зв'язатися з урядом  
Відписатися  
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