
 
Центр вакцинації пропонує додаткові щеплення спеціально 
для дітей
Пропозиції та поради розраховані на сім’ї з України та інших, які не прив’язані 
до практики 
 
Район Гіссена. У центрі вакцинації району Гісен у галереї Нойштедтер Тор тепер є не 
тільки захисни щеплення від корони, а й від інших інфекцій. Розширена пропозиція у 
співпраці з Червоним Хрестом та Johanniter стосується передусім дітей, які (ще) не 
підключені до педіатричної практики – наприклад, дітей з українських сімей, які лише 
недовго перебувають у регіоні.
Центр вакцинації пропонує такі щеплення:

• Щеплення від коронавірусу. (з п'яти років)
• Для дітей шкільного віку комбінована ревакцинація проти правця, дифтерії та 

кашлюку (коклюшу)
• Для молоді та дорослих комбінована вакцинація проти правця, дифтерії, 

коклюшу та поліомієліту.
• Для обох вікових груп (для дорослих тільки народжених після 1970 р.) 

комбінована вакцинація проти кору, паротиту та краснухи.

Щеплення немовлятам та дітям до п’яти років щосереди вдень:

• Пероральна ротавірусна вакцина
• Вакцинація від пневмокока
• Комбінована вакцинація проти правця, дифтерії, коклюшу, поліомієліту та 

гемофільного грипу B
• Комбінована вакцинація проти кору, паротиту та краснухи
• Комбінована вакцинація проти кору, паротиту, краснухи та вітряної віспи
• Вакцинація проти менінгококів C

 
Розширений спектр щеплень не конкурує з педіатричною практикою, яка часто є 
дуже завантаженою, а служить доповненням, – як зазначає адміністратор району 
Аніта Шнайдер: «Багато матерів з дітьми приїжджає в район з України, для яких ми б 
хотіли запропонувати контактний пункт для консультації та вакцинації в центрі 
вакцинації . Звичайно, ця пропозиція також відкрита для всіх, хто потребує або 
просто хоче поради».
«Особливо в дитинстві важливо захищатися від інфекцій, які можуть спричинити 
серйозні захворювання, шляхом своєчасної вакцинації», – пояснює Ренате Браун, 
педіатр відділу охорони здоров’я округу Гіссен і медичний директор районних програм 
вакцинації. «Це також включає своєчасне проведення контрольних щеплень, щоб не 
було прогалин». 
Кожній вакцинації завжди передує медична консультація. Батьки можуть вирішувати, 
чи хочуть і які щеплення вони хочуть своїй дитині. Якщо хочете, можете спочатку 
прийти на консультацію. Надаються послуги перекладача.



Для проведення щеплень немовлятам та дітям будуть присутні медичні працівники з 
досвідом роботи в педіатричній медицині.
Центр вакцинації на першому поверсі «Galerie Neustädter Tor» працює з понеділка по 
суботу з 10:00 до 20:00. Вакцинація можлива без запису.
Інформацію про всі інші пропозиції вакцинації в окрузі можна знайти на сайті 
corona.lkgi.de/impfen


