
Інструкції: знайдіть клас вашої дитини в першому стовпчику, щоб подивитися, які щеплення необхідні для відвідування школи. У відповідному рядку вказана кількість доз 
вакцини, необхідна вашій дитині для вступу до школи. 

Щоб отримати цей документ в іншому форматі, зателефонуйте на номер 1-800-525-0127. Якщо ви маєте вади слуху, зателефонуйте на номер 711 (Washington 
Relay) або надішлітьлиста на адресу електронної пошти email civil.rights@doh.wa.gov.                                                                             DOH 348-295 Dec. 2022 Ukrainian  

Батьки, чи готові ваші діти до школи? 
Обов’язкові щеплення на 2023/2024 н. р. 

 дифтерія, правець, 

кашлюк 

Гепатит B Гемофільна інфекція  

типу b   

 

кір, паротит, 

краснуха 

пневмококова 

кон’югована 

вакцина 

Поліомієліт  Вітряна віспа  

(вітрянка) 

 DTaP/Tdap  Hepatitis B Hib  MMR  PCV  Polio Varicella 

Дошкільна освіта 

Від 19 місяців до 4 років 

на дату 01.09.2023 р.  

4 дози DTaP  3 дози  
3 або 4 дози*              

(залежно від вакцини)  
1 доза  4 дози* 3 doses 1 доза**  

Дошкільна/перехідна 

освіта  

Дитячий садок Від 4 

років на дату 

01.09.2023 р. 

5 доз DTaP*  3 дози  

3 або 4 дози* 

(залежно від вакцини) 

(не є обов’язковою для 

дітей віком від 5 років)  

2 дози  

4 дози* 

(не є обов’язковою 

для дітей віком від 

5 років)  

4 дози*  2 дози**  

Від дитячого садочка 

до 6 класу  
5 доз DTaP*  3 дози  Не є обов’язковою  2 дози  Не є обов’язковою 4 дози* 2 дози**  

Від 7 до 10 класу 5 доз DTaP* 

І додатково Tdap у 

віці від 10 років  

3 дози  Не є обов’язковою  2 дози  Не є обов’язковою 4 дози* 2 дози**  

Від 11 до 12 класу 5 доз DTaP* 

І додатково Tdap у 

віці від 7 років  

3 дози  Не є обов’язковою  2 дози  Не є обов’язковою  4 дози* 2 дози**  

* Можливе щеплення меншою кількістю доз, ніж зазначено, залежно від того, коли проходила вакцинація.  ** Також допускається перевірка сімейним лікарем історії 

захворювання на вітряну віспу. Щоб відповідати вимогам школи, учні повинні отримувати щеплення в установлені проміжки часу. Якщо у вас виникли питання, 

проконсультуйтеся зі своїм сімейним лікарем або персоналом школи.  Інформацію про інші важливі вакцини, які не є обов’язковими для відвідування школи, можна знайти 

на сайті: www.immunize.org/cdc/schedules. 

http://www.immunize.org/cdc/schedules

