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Вимоги,га рекоменлацiТ щодо tsакцинацiТ дllя ,гих. хго шолорожуе за кордон; ,га си,гуацi.rt
з захвOрIOва}Iшям на ма-ltярiю по кохtнiй KpaTHi

Нове tsилання 2019 року
Мiжнароднi подорожiта безпека здоров'я: перелiк KpaiH та flодаток 1

Вiдповiдно до вимог flодатку 7 Мiжнародних медико-санiтарних правил (ММСП), Воо3
ЩОРОкУ пУблiкуе у виданнi "Мiжнароднi подорожi та безпека здоров'я" (lnternational Тrачеl
Неа|th-далi lTH), кПерелiк краТн> з детальним рекомендацiями ВООЗ та вимогами кожноi
КРаiНИ щодо вакцинацiТ проти жовтоТ гарячки для iноземних громадян, якi планують
ПОДОРОЖУВатИ. ПУблiкуються також вимоги краiн щодо iнших захворювань, таких як
полiомiелiт або менiнгококковий менiнгiт, якщо така потреба icHye. Щаний документ також
ВклюЧа€ рекомендацiТ ВОО3 щодо профiлактики захворювання на малярiю. У ",Щодатку 1" до
ВИДаНня lTH додаеться перелiк краТн, в яких icHye ризик захворювання на жовту гарячку, а
такоЖ нада€ться стислий опис вимог по краТнам щодо вакцинацiТ проти жовтоТ гарячки для
iноземних подорожуючих громадян.

Видання 201,9 року наразi доступне в lHTepHeTi на ве6-сайтi lTH, Обидва документи
ОНОВЛЮються щорiчно пiсля проведення консультацiЙ, що проводяться щляхом заповнення
опИтУВальника, якиЙ надсилаеться електронною поштою yciM нацiональним координаторам
ММСП. Пiсля чого, отриманi вiд держав-учасниць вiдповiдi аналiзуються як Технiчним
ПiДРОЗдiлоМ з питань малярiI при штаб-квартирi, так i координаторами регiональних бюро
ММСП. Станом на 28 травня 2019 року, 103 держави-учасницi та 30 закордонних територiй
3аПОВНИлИ щорiчниЙ опитувальник lTH за 2019 piK. Проте, починаючи з 201З року,29 краiнl
не пiдтверджували або не оновлювали iнформацiю щодо iх вимог до вакцинацii, незважаючи
на нашi щорiчнi запити.

КОжна окрема краIна може внести змiни у cBoi вимоги до вакцинацiТ у будь -який час. Важливо,
щоб подорожуючi мали змогу ознайомитися з дiйсними вимогами краТни щодо вакцинацiТ,
ДО ЯКОТ Вони збираються подорожувати, звернувшись по iнформацiю через вiдповiдне
консульство або посол ьство.

воо3 публiкуе цi вимоги щодо вакцинацiт, визначенi кожною краIною, лице з iнформацiйною
метою; дане видання не е схваленням або пiдтвердженням того, що TaKi вимоги вiдповiдають
положенням Мiжнародних меди ко-санiтарних п равил.

З МеТОЮ iНформУвання, нижче надаеться стислий огляд основних змiн, якi було внесено до
ВИДаНня 2019 року.Будь ласка, звертаЙтеся до CeKpeTapiaTy ММСП (travelhealth@who,int) у
разi потреби в оновленнi даних або виправлення. воо3 користу€ться цiею можливiстю, щоб
знову подякувати державам-учасницям, нацiональним координаторам Ммсп та колегам
регiональних бюро ВОО3 за сприяння цьому процесу.

I Перелiк краТн або територiй, якi з 2013 року не заповнювали опитувальник: Албанiя, Кабо-Верде, Острови Кука, Кот-
д'lвуар, Корейська Народно-,Щемократична Республiка, Фарерськi острови, Французька Полiнезiя, Гамбiя, Гренландiя,
Кенiя, Киргизстан, Лаоська Народно-flемократична Республiка, Малавi, Малi, Маршалловi Острови, Мавританiя,
Мiкронезiя (Федеративнi Штати), Нова Каледонiя, Нiгер, Палау, CeHT-BiHceHT i Гренадини, Самоа, Сан-Марино ,
Сербiя, Сь€рра-Леоне, Тонга, Узбекистан, ocTpiB Вейк та €мен.
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Ризик передачi жовтоi гарячки визнача€ться як випадки iнфiкування BipycoM жовтоi гарячки,
про який повiдомля€ться в даний час, або про який повiдомлялося в минулому. а також
наявнiсть BeKTopiB iтварин-носi'iв, що представляють собою потенцiЙниЙ ризик iнфiкування та
передачi 3ахворювання. Наразi, в lHTepHeTi у вiльному доступi е карти, якi вiдобра)кають
РеКОМеНДацiТ ВООЗ щодо вакцинацii проти жовтоТ гарячки для iноземних громадян. якi
ЗбИРаЮться подорожувати до краТн Африки та Америки. З часу публiкацiТ останнього видання
у 2018 роцi, до iснуючих вимог змiни не вносилися.
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На ПiДСТаВi даних. зiбраних включно до 28 травня 2019 року. icHye 111 краi'н i 18 територiй2.
ЯКi ВИмагають наявнiсть дiЙсноi довiдки про вакцинацiю проти жовтоi гарячки для iноземних
громадян, якi в'iжджають до кратни або на територiю (дивись !одаток 1 для ознайомлення iз
Стислим описом та Перелiком KpaiH для отримання бiльш детальноi iнформацiТ).

Пiдтвердження про вакцинацiю часто вимага€ться вiд тих подорожуючих громадян. якi
прибувають з краiн, де icHyc ризик передачi жовтоТ гарячки (за перелiком ВООЗ), а iнодi вiд
подорожуючих, якi слiдують через цi краiни транзитом. lcHye невелика кiлькiсть краiнЗ, якi
визначили свiй власний перелiк територiй ризику,

Нижче наводяться основнiзмiни, якi вiдбулися. порiвняно з публiкацiсю перелiку краТн за 2018
piK:

АфГанiСтан, Бутан. .Щжибутi. Кiрiбатi, Маврикiй, Науру, Реюньйон. Тимор-Лештi та
трiстан-да-кунья - бiльше не вимагають пiдтвердження вакцинацiI проти жовтоl
гаряч ки

loMiHiKaHcbKa Республiка, Папуа-Нова Гвiнея та Об'еднанi Арабськi Емiрати - з 20l9
року вимагають наявнiсть довiдки про вакцинацiю проти жовтоi гарячки

Аруба. Австралiя, Бангладеш, Барбадос. Бурундi. Китай. KocTa-PiKa. Еквадор.
Екваторiальна Гвiнея, Гвiнея. Гондурас. Лiвiя. Нiгерiя, Пакистан. Панама, Фiлiппiни.
острови Пiткерн, Соломоновi острови та Татланд - у 2019 роцi переглянули свот вимоги
щодо вакцинацii проти жовтоТ гарячки.

] Албанiя. Алжир. Ангола. Антиryа i Барбуда. Аруба. Австралiя. Багамськi острови. Бахрейн. Бангладсш. Барбадос. Белiз. Бенiн. Болiвiя
(багатонацiональна держаsа), Бонайре, Ботсвана, Бруней-!аруссалам. Буркiна-Фасо. Бурундi, Камбоджа, Камерун. Кабо-Верде.
l_{ентрально-африканська Республiка. Чад. Китай, OcTpiB Рiздва, Колумбlя. конго. Kocтa-PiKa. Кот-д'lвуар, Куба. Кюрасао. Корейська
Народно-Демократична Республiка, Демократична Республiка Конго (!oMiHiKa. .Д,омiнiканська Республiка). Еквадор. €гипет. Сальвадор.
Екваторiальна Гвiнея. Еритрея, Ефiопiя. Фiджi. Французька Гвlана. Французька Полiнезiя. Габон. Галапагоськi острови. див, Еквадор. Гамбiя
Гана. Гренада. Гваделупа, Гватемала, Гвiнея, Гвiнея-Бiсау, Гайана, Гаlti. Гондурас. lндiя, lндонезiя, lран (lсламська Республiка). lpaK. Ямайка.
Йорданiя- Кенiя, КиргизiЯ. Лаоська Народно-Демократична Республiка. Лесото Лiберiял Лiвiйська Арабська Джамахiрiя. Мадагаскар.
Малавi. Малайзiя. Мальдiви. Малi- Мальта. MapтiHiKa. Мавританiя, Майотта. Монтсеррат. Мозамбiк. М'янма. Намiбiя. Непал. Но8а
Каледонiя. HiKaparya. Нiгер. Нiгерiя. Hiye. OcTpiB Норфолк. Австралiя. оман. Пакистан. Панама. Папуа-Ноsа Гвiнея. Парагsай. Фiлiппiни.
Острови Пiткерн. Руанда. Сен-Бартельмi. острови святоj €лени. ceHT-KiTc i HeBic. Сент-Люсiя. Сен-Мартен. CeHT-BiHceHT i Гренадини. Самоа.
Сан-Томе i Принсiпi. Саудiвська Аравiя. Сенегал. Сейшели. Сьерра-Леоне, Сiнгапур. ciHT-MaapTeH. Соломоновi острови. Сомалi. Пiвденна
Африка. lспанiя, Шрi-ЛаНка, Судан. Суринам. Свазiленд. Тайанд. Тоrо. ТринiдаД i Тобаго. Уганда. Об'сднанi Драбськi Емiрати, Об'еднана
республiка Танзанiя. Венесуела (Болiварiанська Республlка). Уоллiс i Фруна. Замбiя i Зiмбабве.

'Австралiя. Барбадос. OcTpiB Рiздва. Колумбiя. коста-Рiка..Щомiнiканська Реслублiка. Еквадор. €гипет. lндiя та Венесуела



передбачае збiльшення TepMiHy дi'iдовiдки про вакцинацiю проти >KoBToi гарячки з l0 poKiB

до перiоду протягом усього життя вакцинованоТ особи. flaHa змiна набула чинностi 1 1 липня
20lб року. Yci держави-учасницi. KpiM шести краIна. пiдтвердили впровадження зазначеноТ

гlоправки пiд час заповнення опитувальника. Такох<, у березнi 2019 року, yciM краТнам через

нацiональнi координацiйнi центри ММСП було надiслано нагадування про дану поправку.

Сiтуацii, пов'язанi з недотриманням поправки повиннi бути доведенi до вiдома CeKpeTapiaTy
ВООЗ (travelhealth@who,int).
Пох*итrсва вакцинацiя iз застФ{уýённr{е1 вднiнi дшзи 8з}tц}чýи l",хрsти л+с*t}тоТ гýр}lчN},ý:

1-Iоправка до flодатку 7 дg MMCI] (?{}{}5 р,1
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5 травня 2014 року, у зв'язку з поширенням полiовiрусу у 2014 роцi, Генеральний директор
ВООЗ оголосив про Надзвичайну ситуацiю у сферi охорони громадського здоров'я. що ма€
мiжнародне значення. вiдповiдно до Мiжнародних медико-санiтарних правил (ММСП 2005

р.) ВООЗ опублiкувала "Тимчасовi рекомендацir щодо попередження мiжнародного
поширення полiовiрусу" та звернулася до KoMiTeTy з надзвичайних ситуацiй з проханням
кожнi три мiсяцi здiйснювати оцiнку даноi ситуацii. 21-е засiдання KoMiTeтy з надзвичайних
ситуацiй вiдбулося у TpaBHi 2019 року, дивись повний текст заяви тVт,

,Щержави. в яких зафiксовано факти передачi дикого типу полiовiрусу (WPV1) або
циркулюючого полiовiрусу вакцинного походження (cVDPV1 або cVDPV3,15. якi представляють
потенцiйний ризик мiжнародного поширення Bipycy. повиннi:

. Забезпечити. ш,об yci мешканцi та вiдвiдувачi. якi перебувають у KpaiHi протягом
тривалого часу (тобто >чотирьох тижнiв). ycix вiкових груп отримували дозу
двовалентноТ пероральноi полiовiрусноi вакцини (ЬОПВ) або iнактивованоj
Вакцини проти полiовiрусу (lПВ) за 1-12 мiсяцiв до запланованоi закордонноl
поiздки

о Забезпечити. щоб особи, якi здiйснюють невiдкладнi/термiновi поiздки (тобто
протягом чотирьох тижнiв) та попередньо (за 1-12 мiсяцiв) не були вакцинованi
до3ою ЬОПВ або lПВ. отримали дозу вакцини проти полiомiелiту. принаймнi. до
Моменту Тх вiд'iзду. оскiльки це, у будь-якому разi, буде корисним. особливо для
тих. хто часто подорожу€

о Забезпечити видачу таким подорожуючим громадянам мiжнародного свiдоцтва
про вакцинацiю або профiлактику у формi. зазначенiй у додатку б ММСП. як

документу, що пiдтверджу€ факт проведення вакцинацii проти полiомiелiту

r Буркiна-Фасо. Фiджl. Габон. Гренада. lpaK та Соломоновi острови,
5 На пiдставi 3аяви,Д,вадцять першого KoMiтeтy з надзвичайних ситуацiй ММСП_ 29 траt]ня 20l9 року: Афганiстан. Пакистан.
НirеРiЯ (WPVl). ПаПуа-НОВа Гвiнея. lндонезiя (cVDPVl) та Сомалi {cVDPV]) були визнllнi )lK такими. в якtlх icHyc ризtlк
мiжнаролного поuирсння типrв полtовiрусу,

Обмежити можливiсть перетину кордону з метою здiйснення закордонних поiздок
будь-якому громадянину, якиЙ не мае документального пiдтвердження вакцинацii

з



проти полiомi€лiту. Данi рекомендацii застосовуються до iноземних громадян. якi

вiдправляються у подорож з ycix пунктiв виТзду, незале}кно вiд виду транспортного
засобу (нап ри кл ад. а втомобiл ьн и й, повiтря н и й, морсьt<и й тра нспорт).

flержави, в яких зареестрованi випадки cVDPV2. та якi становлять потенцiйний ризик
мiжнародного поширення Bipycy('. повиннi :

о Заохочувати мешканцiв та вiдвiдувачiв кра'iни з тривалим TepMiHoM перебування.
отримання до3и вакцини lПВ (за наявностi в KpaTHi) за 1-12 мiсяцiв до запланованоi
закордонноТ по'[здки: громадян. якi здiЙснюють TepMiHoBi поТздки (тобто протягом
чОтИрЬоХ тижнiв). слiд заохочувати до отримання дози. принаЙмнi. до моменту iх
вiд'iзду.

о Забезпечити. щоб подорожуючi. якi пройшли таку вакцинацiю. мали вiдповiдний
офiцiЙниЙ документ, якиЙ пiдтверджу€'iх вакцина льний статус проти полiомiслiту,

Станом на 28 травня 2019 р..2З держави або територii вимагають наявнiсть св|доцтва про
Вакцинацiю проти полiомiелiту вiд iноземних подорожуючих. якi прибувають зiабо
виiжджають до KpaiH. що постраждали вiд полiомiелiту.7

Нижче наводяться ocHoBHi змiни. якi були BHeceHi. у порiвняннi з редакцiсю 20l[l року:

о Шрi-ланка бiльше не вимага€ свiдоцтва про вакцинацiю проти полiомiелiту

о Фiлiппiни та УкраТна вимагають свiдоцтво про вакцинацiю проти полiомiслiту

. Афганiстан. €гипет. Непал. Саудiвська Аравiя переглянули cBoi вимоги щодо вакцинацii
проти полiомiелiту.
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У Перелiку краiн нада€ться опис ситуацiй. пов'язаних з ризиком захворювання на малярiю та

РеКОМендацiiдля 42-х краТн. територiЙ або раЙонiв (див. узагальнену таблицю нижче). Будь
ласка. 3а бiльш детальною iнформацiсю щодо ризикiв та рекомендацiй звернiться до
опУблiкованого Перелiку KpaiH за 2019 piK. Обставини. при яких icHye ризик захворювання
маляРiСю, таlабо рекомендацii щодо ризику iнфiкування малярiсю були переглянутiдля таких
краiн як Алжир, Аргентина, Бангладеш, КитаЙ. lндiя, МаЙотта, Непал. Парагвай та Фiлiппiни. У
2019 роцi, ВООЗ визнала Алжир та Аргентину краIнами. вiльними вiд малярi'r. Бiльш детальну
iнформацiю про краТни. якi були визнанi вiльними вiд малярii. можна отримати тVт.

" На пiдставi опублiкованоi Заяви 2I-го KoMiтeтy з надзвичайних ситуацiй ммсп. ]9 траrlня 10I9 року: наступнi краiни були t]изнаниNlt1
такими. в яких icHyc потенцiйний ризик поширення t]ipycy. а саме -Демократична Республiка Конго (останнс t]иявлення випадку |l лютого
2()l9 року). Мозамбiк (останн€ 8иявлення випадку l7 грудня 20l8 року1. Нiгер (останн€ виявленнrl випадку lб березня ]()l9 р.). Нiгерiя
(ОСтаннс 8иявлення випадкуl(l квiтня 20l9). Сомалi (останнс t]иявлення tiипi]дку l5 березня 2()lt))
Афганiстан. Белiз, Бруней-!аруссалам. €гипет. Грузiя. lндiя. lран (lсламська Республiка). lpaK. Йорданiя. Лit]ан. Лit]iйська Драбська
Джамахiрiя. Мальдisи. Марокко. Непал. оман. Пакистан. Фiлiппiни. Катар_ CeHT-KiTc i HeBic. Саудiвська Дравiя. Сейшели. Сирlйська
Драбська Рсспублiка та YKpa'iHa

Таблиця. Ризик 3ахворювання на малярiю та тип профjлактичних заходiв з перелiком краIн,
територiй або районiв

Ризи к

захворюваlлня на

маля pito

-I"и 
tr п potP, ll,:i K,i i,l\i ri й л _+а яt,ll,ii i. Kpaitri.r, tt1_1и iopii або райоtли



Тип А ,Щуже обмежениЙ Тiльки запобiжнi заходи проти Тiльки у раЙонах ризику наступних

ризик yKyciB KoMapiB краiн: АзербаЙджан, КитаЙ, Коста-

захворювання на PiKa. Сальвадор. ПарагваЙ.

малярiю Республiка Корея та Таiлаtlд

ТИП В РиЗик Запобiжнi заходи проти yKyciB Тiльки в районах ризику: Бразилiя,
захворювання на KoMapiB плюс Гондурас, Панама
не хiмiопрофiлактика iз

Р.попfоlсiроrчm застосуванням препаратiв На всiЙ територii кра'iни: Бруней-
молярiю хлорохiн. або доксициклiн. ,Щаруссалам

або атоваквон-прогуанiл. або
мефлохiн (оберiть вiдповiдно
до особливостей
xiMio резисте HTHocTi.

за ре€строва них побiч них

реакцiй та протипоказань)u

Тип С Ризик Запобiжнi заходи проти yKyciB Тiльки в районах ризику наступних
захворювання на KoMapiB плюс
Р.попfоlсiроrчm хiмiопрофiлактика iз

до особливостей
xiMio резисте HTHocTi,

Kpa'iH: Афганiстан, Бангладеш
Бутан. Бразилiя. Камбоджа.

Нова Гвiнея. Фiлiппiни, Саудiвська
Аравiя, Соломоновi острови,

на малярiю застосуванням препаратiв Колумбiя. P,oMiHiKaHcbKa
ато ва квон-п рогуа н lл Республiка. Еквадор, Еритрея
або доксициклiн. або Гондурас, lндонезiя. М'янма"
мефлохiн (оберiть вiдповiдно Непал. Пакистан, Панама. Папуа-

заре€строваних побiчних Суринам. Вануаry. В'€тнам та

реакцiйтапротипоказань)u,Ь Зiмбабве

На територil'всiеl краiни. таких як:

Бурундi. Камерун. Щжибрi.
Екваторiальна Гвiнея, Гана. Гвiнея.
Гвiнея-Бiсау. lндiя, Тимор-Лештi

,Щуже обмежений

ризик
захворювання на

малярiю

Немас €гипет та оман

" як альтернатива, пiд час поiздки до сiльських районiв з низьким piBHeM ризику iнфiкування малярiсю. мо)кна
застосовувати запобiжнi 3аходи проти ykyciB koMapiB у посднаннi з наявними резервними механiзмами
РеаГУВаНня на Випадок надзвичаЙних обставин (Standby еmеr8епсу treatment of malaria (SBET).

Ь У деяких районах з ризиком iнфiкування малярiею. особам з мультирезистентнiстю до препаратiв проти iиалярir'
бiльше не рекоменду€ться застосувати хiмiопрофiлактику препаратом мефлохiн. У даний час до таких районiв
належать Камбоджа, пiвденно-схiдна М'янма та Таi'ланд.


