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Пресреліз 
 

 

Охоплення бустерами розширюється 
на дітей віком 5–11 років  

26 серпня 2022 року Запити для преси 

Жителі Альберти незабаром зможуть записатися на 
бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для дітей 
від 5 до 11 років, згідно з рекомендаціями від 
Національного консультативного комітету з 
імунізації та Консультативного комітету Альберти з 
імунізації. 

Реєстрація відкривається 29 серпня, бустерні дози почнуть надаватися 31 

серпня. 

19 серпня Міністерство охорони здоров'я Канади (Health Canada) схвалило 

використання вакцини Pfizer (Comirnaty) у вигляді бустерної дози для дітей 

віком від 5 до 11 років. Це перша вакцина проти COVID-19, схвалена в Канаді 

для використання в якості бустерної дози для цієї вікової групи. Діти з 

ослабленою імунною системою вже мають право на первинну вакцинацію 

трьома дозами, тому цей бустер буде їхньою четвертою дозою. 

Перед імунізацією дітей батькам та опікунам рекомендується шукати 

достовірну та перевірену інформацію для прийняття рішення щодо вакцинації 

та обговорити ризики й переваги вакцинації зі своїм лікарем. 

Реєстрація на вакцинацію проти COVID-19 для 
дітей віком від 5 до 11 років 

Реєструватися на вакцинацію потрібно через систему реєстрації на вакцинацію 

Alberta Vaccine Booking System за вебадресою alberta.ca/vaccine, або 
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зателефонувавши на гарячу лінію Health Link за номером 811. Деякі аптеки 

можуть пристосувати для цього walk-in клініки. 

Діти віком від 5 до 11 років, які живуть у спільнотах корінних народів, можуть 

отримати бустерну дозу в медичних клініках або пунктах медичної допомоги. 

Стислі факти 

• У цій віковій групі оцінка ефективності первинної вакцинації проти 

симптоматичної інфекції від збуднику варіанту Омікрон знаходиться в 

діапазоні від 30 до 50 відсотків. Оцінка ефективності вакцини проти 

важкого перебігу захворювання, включаючи госпіталізацію, від 

варіанту Омікрон, знаходиться в діапазоні від 41–68 відсотків. 

• Результати клінічних досліджень показали, що бустерна доза 

Comirnaty добре переносилася дітьми віком від 5 до 11 років і значно 

підвищувала рівень захисних антитіл у тих, хто її отримав. Побічні 

ефекти зазвичай були легкими або помірними й зникали протягом 

декількох днів. 

• На поточний момент у Альберті:  

o 51% дітей віком від 5 до 11 років отримали щонайменше одну 

дозу вакцини проти COVID-19 в Альберті. 

o Статистику щодо COVID-19 у Альберті можна знайти в 

інтернеті.  

Пов'язана інформація 

• Вакцини COVID-19 та інформація про записи 

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

на вакцинацію 

 
 

https://www.alberta.ca/stats/covid-19-alberta-statistics.htm#severe-outcomes
https://www.alberta.ca/stats/covid-19-alberta-statistics.htm#severe-outcomes
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%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C545d3f979b8c43b48fb108da87847a70%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637971300297760190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1r3b8ZNabdmve79CqG2qowFRpJI1TeM09MydnUz6%2BTk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.albertahealthservices.ca%2Ftopics%2FPage17295.aspx&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C545d3f979b8c43b48fb108da87847a70%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637971300297760190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1r3b8ZNabdmve79CqG2qowFRpJI1TeM09MydnUz6%2BTk%3D&reserved=0

