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За да запишете дете-
то си в детска ясла, 
градина или училище, 

е необходимо да предста-
вите документ, доказващ, 
че са му поставени всички 
задължителни за съответ-
ната възраст имунизации и 
реимунизации, съгласно Иму-
низационния календар на 
Република България (достъ-
пен чрез QR-кода по-долу). 
Имунизационният календар 
в Украйна е сходен с този 
в България с някои разлики. 
Основната разлика е, че в 
Украйна не се прилага иму-
низация срещу пневмококи. 
Всички останали разлики 
са във времето, в което се 
прилагат ваксините или 
в техния вид (жива/убита 
ваксина)

Посетете личния лекар на Вашето 
дете в България. В случай, че все 

още не сте избрали личен лекар, може-
те да се обърнете към Регионалната 
здравна инспекция в най-близкия облас-
тен град. (списък чрез QR-кода по-долу).

Там представете оригинален меди-
цински документ с придружаващ го 

превод на български език, в който са от-
разени всички поставени в Украйна вак-
синации на Вашето дете. В този случай 
ще е необходимо да се поставят само 
имунизациите, които липсват.
Ако не разполагате с медицински доку-
менти за приложените на Вашето дете 
ваксини, свържете се с Вашия лекар в 
Украйна с искане за удостоверяване на 
поставените имунизации. Повече инфор-
мация за процеса чрез QR-кода по-долу.

КАК ДА ДОКАЖЕТЕ
ВАКСИНАЦИОННИЯ 
СТАТУС НА ДЕТЕТО СИ?
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Българският личен 
лекар на Вашето 
дете (или лекарят 

в най-близката Регионал-
на здравна инспекция) ще 
съдейства за изготвяне на 
индивидуален имунизацио-
нен план и поставяне на 
необходимите имунизации 
на Вашето дете, както и 
издаване на официален ме-
дицински документ, доказ-
ващ това. Имайте предвид, 
че в този случай поставяне-
то на всички задължителни 
ваксини ще отнеме време 
(между 1 и 3 месеца), защото 
е необходим определен ин-
тервал между отделните 
приеми на ваксините.

АКО ВАШЕТО ДЕТЕ 
НЯМА ПОСТАВЕНИ 
НЕОБХОДИМИТЕ 
ЗА СЪОТВЕТНАТА 
ВЪЗРАСТ ВАКСИНИ?

НЕ ОТЛАГАЙТЕ ПОСЕЩЕНИЕТО
ПРИ ЛЕКАР, АКО ИСКАТЕ ДЕТЕТО 
ВИ ДА ЗАПОЧНЕ УЧЕБНАТА ГОДИНА 
В БЪЛГАРСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА 
СИСТЕМА ВЪЗМОЖНО НАЙ-СКОРО.

ОПИСАНИТЕ ТУК 
ЗДРАВНИ ИЗИСК-
ВАНИЯ ВАЖАТ И ЗА 
ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ 
ДЕЦА И УЧЕНИЦИ.
ИЗПОЛЗВАНИТЕ В 
БЪЛГАРИЯ ВАКСИНИ 
СА БЕЗОПАСНИ, С ВИ-
СОКА ЕФЕКТИВНОСТ И 
ОДОБРЕНИ ОТ ЕВРО-
ПЕЙСКАТА ИЛИ БЪЛ-
ГАРСКАТА АГЕНЦИЯ 
ПО ЛЕКАРСТВАТА.

Предстои началото на новата 
учебна година в детските ясли, 

детските градини и училищата. 
Включването на децата в образова-
телните институции подпомага 
тяхната социална интеграция.

Всички задължителни ваксини, 
включени в Българския имуниза-

ционен календар, както и поставяне-
то им, са безплатни за Вашето дете.

Тези ваксини се поставят на всяко 
българско дете, а документът, че 

са приложени, гарантира безопасна 
среда в детските ясли, градини и 
училища, като елиминира риска от 
възникването на епидемии от силно 
заразни и тежко протичащи инфек-
циозни заболявания.

Резултат от изследване за патоген-
ни чревни бактерии и чревни пара-

зити, извършено не по-рано от 15 дни 
преди постъпване в детската градина 
или ясла. 

Изследвания на кръв и урина на дете-
то, една седмица преди постъпване 

в детската градина или ясла. 

Медицинска бележка от личния лекар 
на детето за липсата на контакт 

със заразно болен, издадена не по-рано 
от 3 дни преди постъпване в детската 
градина или ясла. 

Лична здравно-профилактична карта, 
издадена от личния лекар (или друг 

лекар-специалист), както за детска 
градина и ясла, така и за училище.

ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ 
ПРИ ПОСТЪПВАНЕ В 
ДЕТСКА ЯСЛА, ДЕТСКА 
ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕ

ДО КОЛКО ПОЛЕЗНА БЕШЕ ЗА ВАС ТАЗИ 
СЕСИЯ? МОЛЯ, ОТГОВОРЕТЕ ТУК:


