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Пресреліз 
 

 

З наступного тижня в Альберті почне 
надаватися вакцина від грипу 

13 жовтня 2022 року Запити для преси 

Починаючи з 17 жовтня жителі Альберти віком від 
шести місяців можуть вакцинуватися проти грипу. 

Жителі Альберти, старші за 65 років, мають право отримати високу дозу 

вакцини проти грипу, а ті, хто знаходиться у віковій групі від 6 місяців до 64 

років — звичайну дозу вакцини. Обидві дози захищають від чотирьох 

поширених штамів вірусу грипу. 

Запис на імунізацію 

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

пунктах обслуговування населення, а також в окремих пунктах AHS, з 17 

жовтня. 

Запис на вакцинацію буде доступний через систему Alberta Vaccine Booking 

System на вебсайті bookvaccine.alberta.ca або за номером телефону Health Link 

811. 

Деякі аптеки також зможуть проводити вакцинацію без запису. Якщо вашої 

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

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

Де отримати імунізацію 

Починаючи з 17 жовтня вакцини проти грипу будуть пропонуватися безплатно 

таким категоріям населення: 
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• жителям Альберти віком від 5 років у аптеках і деяких пунктах медичного 

обслуговування; 

• жителям Альберти віком від 6 місяців у деяких пунктах медичного 

обслуговування. 

Вакцинація пропонуватиметься через систему надання медичних послуг Alberta 

Health Services у державних клініках таким категоріям населення: 

• дітям до 5 років, їхнім сім'ям й особам, які проживають разом з ними; 

• особам, які не мають номера медичного страхування; 

• особам, які живуть у спільнотах, де немає інших установ, що надають 

послуги з імунізації. 

Стислі факти 

• З метою захисту здоров'я жителів провінції уряд Альберти замовив 1,9 

мільйона доз вакцини проти грипу 

• Факти щодо грипу за сезон 2021–22 рр.: 

o лабораторно підтверджено 2906 випадків грипу, з грипом пов'язано 

14 випадків смерті; 

o показник імунізації у провінції склав 27%; 

o імунізовано близько 82% резидентів закладів довгострокового 

догляду; 

o близько 52% дітей віком від 6 місяців до 23 років отримали 

щонайменше одну дозу вакцини проти грипу; 

o імунізовано близько 65% людей віком від 65 років; 

o 75% від усіх імунізацій проти грипу було виконано аптеками. 

Супутня інформація 

• Зареєструйтеся на вакцинацію в Альберті (грип і COVID-19) 

• Інформація про грип 

https://bookvaccine.alberta.ca/vaccine/s/
https://www.alberta.ca/influenza-the-flu.aspx#toc-3

