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Місце для назви медичної установи 

Ім'я та прізвище особи, яка одержить вакцину .........................................................номер PESEL або серія та номер 

паспорта:……………………………. 

Ім'я та прізвище: ………………………………………................................................номер PESEL або серія та номер 

паспорта:..………………………….. законного представника 

Анкета попереднього скринінгового анамнезу перед щепленням дитини 5-11 років 

проти COVID-19 
(анкету треба заповнити перед візитом у пункті вакцинації) 

Відповіді на поставлені нижче питання дозволять лікарю прийняти рішення, чи можна виконати щеплення дитині, 

кваліфікованої до щеплення проти COVID-19. Відповіді будуть використовуватися під час кваліфікації перед 

щепленням. Лікар може ставити додаткові питання. Якщо вам не все зрозуміло, треба попросити лікаря, який 

проводить кваліфікацію, надати вам пояснення. 

Кваліфікацію до щеплення дітей 5-11 років проводить лікар.  

№ 
з/п  

Вступні питання Так Ні  

1.  Чи протягом останніх 30 днів дитина мала позитивний результат генетичного тесту або 

антиген-тесту на навірус SARS-CoV-2?  

  

2. Чи протягом останніх 14 днів дитина мала близький контакт або живе з людиною, яка 

одержала позитивний результат генетичного тесту або антиген-тесту на на вірус 

SARS-CoV-2 або живе з людиною, яка мала протягом цього періоду симптоми COVID-

19 (згадані в питаннях 3-5)?  

  

3.  Чи протягом останніх 14 днів дитина мала підвищену температуру тіла або гарячку?     

4. Чи протягом останніх 14 днів у дитини, яка одержить вакцину, був наявний новий, 

тривалий кашель або інтенсивніший хронічний кашель, викликаний діагностованим 

хронічним захворюванням?  

  

5. Чи протягом останніх 14 днів дитина втратила нюх або відчуття смаку?    

6.  Чи дитина має інфекцію дихальних шляхів або діарею, блювоту?    

Якщо ви відповіли на будь-яке з цих питань «ТАК» (дали позитивну відповідь), щеплення проти COVID-19 треба 
відкласти. На щеплення треба домовитися тоді, коли всі відповіді будуть «НІ» (негативна відповідь).  

За наявності сумнівів треба зв'язатися з пунктом вакцинації.  

Анкета анамнезу перед щепленням дитини 5-11 років проти COVID-19 

№ 

з/п 

Питання про стан здоров'я  Такa Ні Не знаюa 

1.  
Чи дитина почуває себе сьогодні хворою? (вимірювання температури тіла 

в пункті вакцинації: …………oC)  

   

2.  

Чи в дитини будь-коли була наявна небажана реакція з тяжкими 

ускладненнями після щеплення (стосується також першої дози вакцини 

проти COVID-19)? Якщо так, яка? Яка вакцина була введена? 

…………………………………………………… 

   

3.  
Чи в дитини діагностована алергія на поліетиленгліколь (PEG), полісорбат 

або інші субстанції, що входять до складу вакцини1? 

   

 
1 Детальнішу інформацію про склад вакцини проти COVID-19 можна знайти в Брошурі для пацієнта на вебсторінці Szczepimy się за 

адресою: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-informacyjne-dla-szpitali-i-pacjentow-dotyczace-szczepien-przeciw-covid-19. Брошуру 
може також передати персонал, який проводить вакцинацію.    
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№ 

з/п 

Питання про стан здоров'я  Такa Ні Не знаюa 

4.  

Чи в минулому в дитини була діагностована тяжка, загальна алергічна 

реакція (анафілактичний шок) після введення лікарського засобу, їжі, після 

укусу комахи? 

   

5.  Чи в дитини відбувається загострення хронічного захворювання?    

6.  

Чи дитина одержує лікарські засоби, що ослаблюють імунітет 

(імуносупресивні, пероральні кортикостероїди – наприклад, преднізон, 

дексаметазон) лікарські засоби проти злоякісної пухлини (цитостатичні 

ліки), ліки після трансплантації гемопоетичних клітин, органа, радіотерапію 

(променеву терапію) або біологічне лікування у зв'язку з артритом, 

неспецифічним запаленням кишкового тракту (хвороба Крона) або 

псоріазом? 

   

7.  
Чи дитина хворіє на гемофілію або інші серйозні порушення згортання 

крові? 

   

a) Відповідь «TAK» або «НЕ ЗНАЮ» на будь-яке питання вимагає додаткового з'ясування лікарем, який проводить 
кваліфікацію перед щепленням.   
 

Питання в пункті вакцинації Так Ні 

1.  Чи у вас з'явилися сумніви щодо поставлених питань?    

2.  Чи ви одержали відповіді на поставлені питання?   

 
 
Кваліфікований (-а) до щеплення / не кваліфікований до щеплення (підкреслити правильну відповідь): 
 
 
 
…………………………………………………………………………………...   Дата: ……………/год. ……… 
              (розбірливий підпис лікаря) 

 
 
 

Згода законного представника  

 

Я, …….………………………………………………………. Номер PESEL: ................................................................, 

(ім'я та прізвище / PESEL законного представника) 

документ, що посвідчує особу: …………..……………………………………….серія: …………… 

№:……………………….. 

(назва документа, що посвідчує особу) 

я заявляю, що я є законним представником: ………………………….………………………………………………………  

дата народження.……………………, номер PESEL:…….…………. 

(Ім’я та прізвище/дата народження/номер PESEL  неповнолітньої дитини) 

та даю згоду на щеплення проти COVID-19, дата ............................................................................,  

 

 

………….………………………………… 
Дата та розбірливий підпис (ім'я та прізвище)  

(підпис законного представника) 


