
 Гепатит B дифтерія, 

правець, 

кашлюк 

Гемофільна інфекція  

типу b   

 

Поліомієліт  пневмококова 

кон’югована 

вакцина 

кір, паротит, 

краснуха 

Вітряна віспа  

(вітрянка) 

 Hepatitis B DTaP Hib  Polio PCV  MMR  Varicella 

До 3 місяців  
2 дози  1 доза  1 доза  1 доза  1 доза  

Зазвичай не 

рекомендовано 

дітям до 12 

місяців  

Зазвичай не 

рекомендован

о дітям до 12 

місяців  

До 5 місяців  
2 дози  2 дози  2 дози  2 дози  2 дози  

До 7 місяців  
2 дози  3 дози  2-3 дози**  2 дози  3 дози  

16 місяців  2 дози  3 дози  3-4 дози**  2 дози  4 дози**  1 доза  1 доза 

До 19 місяців  
3 дози  4 дози  3-4 дози**  3 дози  4 дози**  1 доза  1 доза  

До 7 років або 

дошкільнята / 

першокласники, 

яким не менше 4 

років* 

3 дози  5 доз**  

Зазвичай не 

рекомендовано дітям 

від 5 років  

4 дози**  

Зазвичай не 

рекомендовано 

дітям від 5 років  

2 дози 2 дози  

Інструкції: щоб дізнатися, які щеплення є обов’язковими для вашої дитини, знайдіть її вік у стовпчику та перегляньте відповідний рядок, у якому зазначена вакцина та 
кількість доз. Щоб відповідати вимогам, дитина повинна отримувати щеплення в установлені проміжки часу та бути відповідного віку. Якщо у вас виникли питання, 

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 надішліть листа на адресу електронної пошти civil.rights@doh.wa.gov.                                                             DOH 348-425 Dec. 2022 Ukrainian                                                                                                          

Таблиця щеплень, обов’язкових для дітей, призначена 
для батьків 

* Діти, які вчаться в навчальному закладі (з дитячого садочка до 12 класу) повинні відповідати вимогам щодо щеплень, залежно від класу, у якому вони навчаються. 

** Можливе щеплення меншою кількістю доз, ніж зазначено, залежно від того, коли проходила вакцинація.   
Таблицю з вимогами до дошкільнят і школярів, а також додаткові джерела інформації про вакцинацію можна знайти за посиланням www.doh.wa.gov/SCCI  
Інформацію про інші важливі вакцини, які не є обов’язковими для відвідування закладу з нагляду за дітьми, можна знайти на сайті www.immunize.org/cdc/schedules. 

https://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Schools/Immunization#reqs
http://www.immunize.org/cdc/schedules

