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Нові рекомендації щодо вакцинації проти 
COVID-19 
Нові рекомендації застосовуються з 1 березня 2023 року по 
29 лютого 2024 року. Тут ви знайдете інформацію про те, 
яким віковим групам рекомендована вакцинація. 

Вакцинація проти COVID-19 захищає від тяжкого перебігу хвороби і смерті. 
Сьогодні майже кожна людина у Швеції добре захищена від COVID-19. 
Останнє дослідження імунітету до COVID-19 показує, що щонайменше 94% 
піддослідних мають антитіла. Серед дітей та молодих людей захист виник 
переважно у результаті однократно або багатократно перенесеного 
захворювання на COVID-19. У людей похилого віку захист виник як в 
результаті перенесеного захворювання, так і в результаті вакцинації. 

Однак людям віком від 50 років потрібно укріпити захист шляхом додаткової 
вакцинації. Це стосується також і людей молодше 50 років, які належать до 
групи ризику. 

Управління охорони здоров’я постійно аналізує розвиток вірусу SARS-CoV-2, 
вакцини та розвиток епідемії. Ґрунтуючись на нових даних, Управління постійно 
змінює свої рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19. Нові рекомендації 
діють максимум один рік, з 1 березня 2023 року по 29 лютого 2024 року. 

Нові рекомендації, що застосовуються з 1 березня 2023 року 

Далі викладені рекомендації Управління охорони здоров’я для різних вікових 
груп та груп ризику. Рекомендації застосовуються з 1 березня 2023 року до 29 
лютого 2024 року включно. 

Люди віком від 80 та мешканці будинків престарілих (SÄBO) 
Людям віком від 80 років та мешканцям будинків SÄBO (спеціальних 
будинків для людей похилого віку) рекомендується отримати дві дози 
вакцини в період з 1 березня 2023 року по 29 лютого 2024 року. Рекомендація 
застосовується незалежно від попередньої кількості доз. 

• Інтервал між дозами: не менше 6 місяців. 

Цій віковій групі рекомендується базова вакцинація, що складається з трьох 
доз: первинна вакцинація (дві дози) з наступною ревакцинацією не раніше, 
ніж через чотири місяці. 



65-79 років та особи віком від 18 років, що належать до групи ризику 
Людям віком 65-79 років та особам віком від 18 років, що належать до групи 
ризику, рекомендується отримати одну дозу в період з 1 березня 2023 року по 
29 лютого 2024 року. Найкраще пройти вакцинацію перед осінньо-зимовим 
сезоном 2023/2024. Рекомендація застосовується незалежно від попередньої 
кількості доз. 

Додаткову дозу вакцини можна отримати в період з 1 березня 2023 року по 29 
лютого 2024 року. 

• Часовий інтервал: щонайменше 6 місяців з моменту останньої дози. 

Цій віковій групі рекомендується базова вакцинація, що складається з трьох 
доз: первинна вакцинація (дві дози) з наступною ревакцинацією не раніше, 
ніж через чотири місяці. 

50–64 роки 
Людям віком 50-64 роки рекомендується отримати одну дозу в період з 1 
березня 2023 року по 29 лютого 2024 року. Найкраще пройти вакцинацію 
перед осінньо-зимовим сезоном 2023/2024. Рекомендація застосовується 
незалежно від попередньої кількості доз. 

• Часовий інтервал: щонайменше 9 місяців з моменту останньої дози. 

Цій віковій групі рекомендується базова вакцинація, що складається з трьох 
доз: первинна вакцинація (дві дози) з наступною ревакцинацією не раніше, 
ніж через чотири місяці, але можна і пізніше. 

18–49 років 
Для людей віком від 18 до 49 років немає рекомендацій щодо ревакцинації. З 
1 березня 2023 року рекомендація щодо первинної вакцинації трьома дозами 
також скасована. Одна доза доступна на період з 1 березня 2023 року по 29 
лютого 2024 року незалежно від попередньої кількості доз і може бути 
отримана, наприклад, якщо ви живете поруч з літньою людиною або людьми 
з групи ризику. 

• Часовий інтервал: щонайменше 9 місяців з моменту останньої дози. 

Базова вакцинація 3-ма дозами буде доступна і надалі. 

Спеціальний графік для людей з ослабленим імунітетом 

У людей з ослабленою імунною системою після вакцинації очікується слабша 
імунна відповідь. Тому їм рекомендується вакцинація за спеціальним 
графіком більшою кількістю доз відповідно до спеціального призначення.  
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