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ldраТ:+и1 з ржзикOм переfiачi вiруGу х{ФýтеТ гарячки2 т&
жраТни, якi вимогаtФть ýакциý*аl4iю rrрпти }кФвт*Т rарячки

Щаний перелiк включае лише краТни або територii', якi ВООЗ визначила як TaKi, в
яких icHye ризик передачi Bipycy жовтоТ гарячки таlабо Ti краТни, в яких iснують
вимоги до подорожуючих при вiдвiдуваннi Тх краТни.

КраТна Краiна, lцо вимагае вакцинацiю проти жовтоТ
гарячки вiд подорожуючих, якi прибувають з3

краi'н з ризиком BolX,KpаlFJ

КраТна з
ризиком
передачi
жовтоТ
гарячки

передачi жовтоТ гарячки (BiK подорожуючого)
(BIK подорожуючого)

Албанiя
Алжир
Ангола
Антигуа i Барбуда
Аргентина (провiнцiТ
мIiсьйонес та
коррiецтеq)

Так

l ако

Так ( >1 piK)
Така ( >1 р!к)

Так ( >1 piK)
Так (>9 мiсяцiв)

1 ДЛя ЦiеТ публiкацiТ термiни <краТна> та <краТни> стосуються краТн, територiй та районiв.
2 Ризик передачi жовтоi гарячки визначаеться як випадки захворювання на жовту гарячку, про якi в даний час

НаДХОдятЬ повiдомлення або надходили повiдомлення в минулому, та наявнiсть BeKTopiB i тварин-носi'lв
iНфеКцii, що представляють собою потенцiйний ризик iнфiкування та передачi iнфекцiт.

3 Кратна у будь-який час може внести змiни до нацiональних вимог. Вах<ливо, щоб подорожуючi знали вимоги
КРаТни, до якоТ вони збираються ви'i'хqцжати, попередньо ознайомившись з такою iнформацiею у вiдповiдному
консульствi чи посольствi.
TepMiH дiI: згiдно з внесеною до ММСП (2005) поправкою, яка була ухвалена Всесвiтньою Асамблеею
охорони здоров'я в резолюцiТ WHA67.13, зазначаеться, lцо з 11 липня 2016 року Bci довiдки про вакцинацiю
проти жовтоТ гарячки будуть дiйсними протягом усього життя вакцинованоТ особи замiсть TepMiHy дiТ
3а3наченот довiдки, яка ранiше складала 10 pokiB; це також стосуеться вже виданих довiдок та тих, що
будуть видаватися.
ВiOповiOно, сmаном на 11 лuпня 2016 року, Oiйснi dовidкч про вакцuнацiю, якi поОорожуючi преОсmавляюmь,
не можуmЬ буmu вidхчленi на пidсmаВi mоео, u"4o з 0аmЧ вudачi mакоi OoBiOKu, а оmже i з Оаmч вакцuнацrt'
особu мuнуЛо бiльtuе 10 poKiB, як зазначено у ёовidцi. Провеdення повmорноi'iмунiзацii'або ревакцuнацii не
вuмаеаеmься.

4 Включае вимоry вакцинацiт проти жовтоI гарячки для подорожуючих, якi перебували у транзитнiй зонi
аеропорту краТни з ризиком передачi жовтоТ гарячки бiльше 12 годин.

5 Включае вимоry щодо вакцинацii проти жовтот гарячки для подорожуючих, якi перебували у транзитнiй зонi
аеропорту краТни, в якiй icHye ризик передачi жовтоI гарячки.

6 РизиК передачi жовтоТ гарячкИ icHye лише у деякиХ частинаХ краiни. ,ЩокладнiшУ iнформацiю можна знайти у
списку кратн, перелiчених у публiкацiт "мiжнароднi подорожi та здоров'я подорожуючих".

7 СписоК краТн, дО яких застосОвуютьсЯ цi вимоги, вiдрiзняетьсЯ вiд перелiкУ краТн ВООЗ з ризиком передачi
жовтоТ гарячки, flокладнiшу iнформацiю див. у списку краТн, перелiчених у пубпiкацii'"ПЛiжнароднi подорожi
та безпека здоров'я".
l_]ей список включае лише кратни або райони, якi Воо3 визначила як Taki, в яких icHye ризик передачi жовтот
гарячки таlабо в яких на piBHi краТни iснують вимоги щодо подорожуючих,



КраТна Краiна з
ризиком
передачi
жовтоi
гарячки

КраТна, що вимагае вакцинацitо гtроти
жовтоi гарячки вiд подороlкуючих, якi

F1приоувають з"

кра|ни з ризиком
передачi жовтоl гарячки
(BiK подорожуючого)

Bcix Kpai'H
(BiK подорох<уючого)

Аруба
Австралiя
Багамськi острови
Бахрейн
Бангладеш
Барбадос
Белiз
Бенiн
Бутан
Болiвiя
(багатонацiонал ьна
держава)
Бонайре
Ботсвана
Бразилiя
Бруней-flаруссалам
Буркiна-Фасо
Бурундi
Кабо Верде
Камбоджiя
Камерун
l-{ентральна
Африканська
Республiка
Чад
Китай
OcTpiB Рiздва
Колумбiя
Конго
коста pika

Кот-д'lвуар
Куба
Кюрасао
Корейська Народно-
!емократична
Республiка
!емократична
Республiка Конго
Щомiнiка
Домiнiканська
Республiка
Еквадор

Так
-Гак

Так

Такб

Такб

Так
Так

l ако

l ак"
Так

Так

Так

Така (>9 мiсяцiв)
Така,7 (>1 piK)

Така (>1 piK)

TarC (>9 мiсяцiв)
Так5 (>1 piK)

Так7 (>,l piK)

Так5 (>l piK)

Так5 (>,l piK)

Так5(>1 piK)

Так (>1 piK)

Така (>9 мiсяцiв)
Так5 (>1 piK)

Така (>9 мiсяцiв)
Так5 (>9 мiсяцiв)
Так5 (>9 мiсяцiв)
Така (> ,1 piK)

Така (> 1 piK)

Так5 (>9 мiсяцiв)
Так а7 (> 1 piK)

Так а,7 (> 1 piK)

Так7 (>9 мiсяцiв)

Така (z9 мiсяцiв)
Така (>9 мiсяцiв)
Так (> 1 piK)

Така (> 1 piK)

Така,7 (> 1 piK)

Така,7 (> 1 piK)

Так (>9 мiсяцiв)
Так (>9 мiсяцiв)

Так (>9 мiсяцiв)

Так (>9 мiсяцiв)

Так (>9 мiсяцiв)

Так (>9 мiсяцiв)

Такб



КраТна КраТна з
ризиком
передачi
жовтоТ
гарячки КРаi'НИ З рИ3Иком Bcix Kpai'H

передачi жовтоj' гарячки (BiK подорожуючого)
(BiK подорожуючого)

КраТна, що вимагае вакцинацilо проти
жовтоТ гарячки вiд подорожуючих, якi
прибувають з3

египет
Сальвадор
Екваторiальна Гвiнея Так
Еритрея
EcBaTiHi
Ефiопiя
Фiджi

Такб

Французька Гвiана Так
Французька Полiнезiя

Так
Так
Так

Так
Так
Так

Такб

Так

Такб

Такб

Габон
Гамбiя
Гана
Гренада
Гваделупа
гватемала
Гвiнея
Гвiнея-Бiсау
Гайана
Гаl'тi
Гондурас
lндiя
lндонезiя
lpaH (lсламська
Республiка)
lpaK
Ямайка
йорданiя
Кенiя
Киргизстан
Лаоська Народно-
!емократична
Республiка
Лесото
Лiберiя
Лiвiя
Мадагаскар
Малавi
Малайзiя
Мальдiви
Малi
Мальта
MapTiHiKa
Мавританiя

Так а,7 (> 9 мiсяцiв)
Така (> 1 piK)
Так (z 9 мiсяцiв)
Така (> 9 мiсяцiв)
Так5 (> 9 мiсяцiв)
Така (> 9 мiсяцiв)
Така (> 1 piK)

Така (> 1 piK)

Так (> 9 мiсяцiв)

Така (> 1 piK)

Так4 (> 1 piK)
Так4 (> 1 piK)

Так (> 9 мiсяцiв)

Так5 (> 1 piK)

Так (> 1 piK)

Так (> 1 piK)
Так57 (> 9 мiсяцiв)
Так (> 9 мiсяцiв)
Така (> 9 мiсяцiв)

Така (> 9 мiсяцiв)
Така (> 1 piK)

Так4 (> 1 piK)
Так (> 1 piK)
Така (> 1 piK)
Так

Така (> б мiсяцiв)
Так (> 9 мiсяцiв)
Так (> 1 piK)
Така (> 9 мiсяцiв)
Така (> 1 piK)
Така (> 1 piK)

Така (> 9 мiсяцiв)

Така (> 9 мiсяцiв)
Така (> 1 piK)

Так (> 1 piK)

Так (> 1 piK)

Так (> 1 piK)

Так (> 9 мiсяцiв)

Так (> 1 piK)

Так (> 1 piK)



Краiна КраТна з
ризиком
передачi
жовтоТ
гарячки

КраТна, ч{о вимагае вакцинацiю проти
жовтоТ гарячки вiд подоро>куючих, якi

-'|приоувають з"

краlни з ризиком
передачi жовтоj' гарячки
(BiK подорожуючого)

Bcix краiн
(BiK подорожуючого)

П/онтсеррат
[\Лозамбiк
М'янма
Намiбiя
Непал
Нова Каледонiя
Нiкарагуа
Нiгер
Нiгерiя
Hiye
оман
Пакистан
Панама
Папуа - Нова Гвiнея
Парагвай
Перу
Фiлiппiни
Острови Пiткерн
Руанда
Сен-Бартельмi
OcTpiB Святоl'Олени
CeHT-KiTc i HeBic
Сент-Люсiя
Сен-Мартен
CeHT-BiHceHT i

Гренадини
Самоа
Сан-Томе та Принсiпi
Саудiвська Аравiя
Сенегал
Сейшели
Сьерра-Леоне
Сiнгапур
CiHT-EcTaTiyc
CiHT-MapTeH
Соломоновi острови
Сомалi
Пiвденна Африка
Пiвденний Судан Так
Шрi Ланка
Судан
Суринам
ТаТланд
Того Так Так (> 9 мiсяцiв)

а ПОдОРОжуючi, якi прибувають з KpalH здiючим спалахом жовтоl'гарячки, повиннt також мати
довiдку про вакцинацiю проти жовтоl'гарячки,

l ак"
Так

Так5 (> 1 piK)

Така (> 9 мiсяцiв)
Так4 (> 1 piK)
Так4 (> 9 мiсяцiв)
Така (> 1 piK)

Така (> 1 piK)
Так (> 1 piK)

Так (> 1 piK)

Так (> 9 мiсяцiв)
Так (> 9 мiсяцiв)
Така (> 9 мiсяцiв)
Так (> 1 piK)
Така (> 1 piK) u

Так5 (> 1 piK)
Так (> 1 piK)

Така (> 1 piK)

Так (> 1 piK)
Так (> 1 piK)

Така (> '1 piK)

Так (> 1 piK)

Так (> 1 piK)
Так (> 9 мiсяцiв)
Така (> 1 piK)

Так (> 1 piK)

Так4 (> 1 piK)
Так5 (> 1 piK)

Така (> 1 piK)

Так5 (> 9 мiсяцiв)
Так4 (> 1 piK)

Так
Така (> 1 piK)
Так (> б мiсяцiв)
Так (> 9 мiсяцiв)
Так (> 9 мiсяцiв)
Така (> 9 мiсяцiв)
Така (> 1 piK)

Так (> 9 мiсяцiв)
Така (> 9 мiсяцiв)
Така (> 1 piK)
Така (> 1 piK)

Така (> 9 мiсяцrв)

Такб

Такб
Такб

Так

Так

Такб
Так



КраТна КраТна з
ризиком
передачi
жовтоТ гарячки

Kpai'Ha, що вимагае
жовтоТ гарячки вiд
прибувають з3

вакцинацiю проти
подорожуючих, якi

краlни з ризиком
передачi жовтоj'

Bclx KpalH
(BlK подорожуючого)

Тринiдад iТобаго
(ocTpiB Тринiдад)
Уганда
Об'еднанi Арабськi
Емiрати
Об'еднана Республiка
Танзанiя
Венесуела (Болiвiйська
Республiка)
Уоллiс i Футуна
3амбiя

Так4 (> 1 piK)

Така (> 9

Так4 (> 1

Така 7 (>

Така (> 1

Така (> 1

Такб

Так Так (> 1 piK)

мiсяцiв)

piK)

1 piK)

piK)
piK)

мiсяцiв)

@ ВсесвiтНя органiзаЦiя охоронИ здоров'Я 2о19. пЩеякi права захищенt. Щаний матерiал
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територii', MicTa чи району, або щодо ix органiв влади, або щодо делiмiтацii'l'х меж або
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гарячки


