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Пресреліз 
 

 

Розгортання вакцинації бустерною 
дозою бівалентної вакцини почнеться 
для людей віком від 18 років 

14 вересня 2022 р. Запити для преси 

Починаючи з 21 вересня можна записатися на 
імунізацію бустерною дозою вакцини проти COVID-
19, при цьому сама вакцинація також починається 
21 вересня. 

В результаті ретельного й незалежного наукового розгляду Міністерство 

охорони здоров’я (Health Canada) схвалило вакцину Moderna Spikevax Bivalent 

COVID-19 для використання в якості бустерної дози для жителів провінції 

Альберта, яким виповнилося 18 

років. 

Бівалентна вакцина проти COVID-19 забезпечує сильнішу імунну відповідь і 

додатковий захист як від штаму Омікрон, так і від початкового штаму вірусу 

SARS-CoV-2. 

Жителі провінції Альберта, які завершили основну програму вакцинації, мають 

право на отримання бівалентної вакцини. Рекомендований інтервал між 

дозами — мінімум п'ять місяців від останньої дози або попередньої інфекції. 

Можна розглянути скорочений проміжок у три місяці (наприклад, для осіб з 

вищим ризиком важкого перебігу захворювання), але більш тривалий інтервал 

між дозами призводить до кращої імунної відповіді на інфекцію COVID-19, яка, 

згідно очікувань, триватиме довше. 
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Критерії для вакцинації 

Починаючи з 21 вересня критеріям для вакцинації бівалентною вакциною 

відповідатимуть наступні жителі Альберти віком від 18 років: 

o Люди, які завершили будь-який основний курс вакцинації, включаючи 

комбінацію вакцин AstraZeneca, Pfizer і Moderna, і з моменту отримання 

останньої дози або останньої інфекції у яких пройшло щонайменше 5 

місяців. 

o Особи, які отримали будь-яку кількість попередніх бустерних доз, і з часу 

останньої дози або останньої інфекції у яких пройшло щонайменше 5 

місяців. 

Для жителів Альберти віком 12–17 років бівалентна вакцина від COVID-19, як 

очікується, буде доступна в кінці вересня/на початку жовтня. 

Крім того, починаючи з 3 жовтня бівалентний бустер разом з вакциною від 

грипу буде запропоновано мешканцям закладів з догляду, у яких проживають 

люди літнього віку. 

Запис на прийом з метою імунізації 

Вакцини будуть доступні в аптеках, які беруть участь у програмі, та медичних 

пунктах для обслуговування населення, а також в окремих пунктах AHS. Запис 

на вакцинацію буде доступний через систему Alberta Vaccine Booking System на 

вебсторінці alberta.ca/vaccine або за номером телефону Health Link 811. У разі 

необхідості скорочення проміжку між вакцинаціями до 3 місяців, записатися на 

вакцинацію онлайн неможливо. 

Деякі аптеки можуть пристосувати для цього walk-in клініки. Якщо вашої 

місцевої аптеки немає в системі запису, зверніться до неї безпосередньо або 

відвідайте вебсайт bluecross.ca, щоб знайти аптеку поблизу вас. 

Особи, які проживають у резервації корінних народів, можуть отримати 

вакцинацію на сестринській станції або в пункті медичного обслуговування 

населення безпосередньо в резервації. 

Пов'язана інформація 

https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ab.bluecross.ca%2Fnews%2Fcovid-19-immunization-program-information.php&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7C7813450a45f94cc0e2fd08da96a0dcf0%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637987914892050155%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oupKPlw%2BYc9BDbBcYBnSaSf3P1HvdkksRrm0WKeJS%2B4%3D&reserved=0
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• Вакцини COVID-19 та реєстраційна інформація 

• Інформація AHS (AHS — Медичні послуги Альберти) щодо реєстрації 

на вакцинацію 

 

https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.albertahealthservices.ca%2Ftopics%2FPage17295.aspx&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7C7813450a45f94cc0e2fd08da96a0dcf0%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637987914892050155%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VN%2BXo7%2Blw%2FT9kAhetn9XLhYzvI0Gze%2B50nTjQ%2BBHgR4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.albertahealthservices.ca%2Ftopics%2FPage17295.aspx&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7C7813450a45f94cc0e2fd08da96a0dcf0%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637987914892050155%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VN%2BXo7%2Blw%2FT9kAhetn9XLhYzvI0Gze%2B50nTjQ%2BBHgR4%3D&reserved=0

