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Щоб зарахувати 
дитину в яслі, ди-
тячий садок або 

школу, треба щоб ви надали 
документ, що підтверджує 
що дитині поставлені усі 
обов‘язкові для відповідного 
віку щеплення та реімуніза-
ції, згідно календарю щепле-
нь Республіки Болгарія (дос-
тупний через QR-код нижче). 
Календар щеплень в Україні 
схожий з тим що в Болгарії 
з деякими відмінностями. 
Основна відмінність в тому, 
що в Україні не вводяться 
щеплення проти пневмоко-
ки. Всі інші відмінності поля-
гають у часі, коли вводять 
щеплення або в їхньому 
типу (жива/вбита вакцина).

Відвідайте  особистого лікаря  вашої 
дитини в Болгарії. Якщо ви ще не об-

рали особистого лікаря, можете зверну-
тись до  Регіонального управління охо-
рони здоров’я (інспекції)  в найближчому 
обласному місті (список за допомогою 
QR-коду нижче).

Там представьте оригінальний ме-
дичний документ із супровідним 

його перекладом на болгарська мову, в 
якому відображені всі щеплення вашої 
дитини зроблені в Україні. В такому ви-
падку потрібно буде лише поставити 
щеплення, які відсутні. Якщо у вас немає 
медичних документів з відображеними 
щепленнями вашої дитини, зверніться 
до вашого лікаря в Україні із запитом на 
аутентифікацію зроблених щеплень. Бі-
льше інформації про процес через QR-код 
нижче.

ЯК ДОВЕСТИ СТАТУС 
ЩЕПЛЕННЯ ВАШОЇ
ДИТИНИ?
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Болгарський особист-
ий лікар вашої дитини 
(або лікарь в найближ-

чому Регіональному упра-
влінні охорони здоров’я  ( 
інспекції) ) буде допомага-
ти в розробці індивідуаль-
ного плану щеплення та 
поставлення необхідних 
щеплень вашої дитини, а 
також видачі офіційного 
медичного документу, що 
підтверджує це. Зверніть 
увагу, що в цьому випадку  
поставлення всіх обов‘язко-
вих щеплень  займе час (від 
1 до 3 місяців ), тому що це 
необхідний певний інтервал 
між окремим введенням ще-
плень.

ЯКЩО ВАША ДИТИНА  
НЕМАЄ ПОСТАВЛЕНІ 
НЕОБХІДНІ ДЛЯ
ВІДПОВІДНОГО
ВІКУ ЩЕПЛЕННЯ?

НЕ ВІДКЛАДАЙТЕ ВІЗИТ ДО ЛІКАРЯ, 
ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ, ЩОБ ВАША
ДИТИНА ПОЧАЛА НАВЧАЛЬНИЙ
РІК У БОЛГАРСЬКІЙ НАВЧАЛЬНІЙ
СИСТЕМІ ЯКОМОГА ШВИДШЕ.

ОПИСАНІ ТУТ МЕДИЧНІ 
ВИМОГИ ТАКОЖ СТО-
СУЮТЬСЯ УСІХ БОЛ-
ГАРСЬКИХ ДІТЕЙ ТА 
СТУДЕНТІВ. ЩЕПЛЕН-
НЯ, ЩО ВИКОРИСТО-
ВУЮТЬСЯ В БОЛГАРІЇ – 
БЕЗПЕЧНІ, З ВИСОКОЮ 
ЕФЕКТИВНІСТЮ
ТА ЗАТВЕРДЖЕНІ
ЄВРОПЕЙСЬКИМ
АБО БОЛГАРСЬКИМ
АГЕНТСТВОМ
СТОСОВНО ЛІКІВ.

Наближається початок нового 
навчальний року у дитячих яслах, 

дитячих садках  та школах. Включен-
ня дітей у навчальні заклади домогає  
їх соціальній інтеграції. 

Всі обов‘язкові щеплення, включені 
до болгарського календарю щепле-

нь, а також їх введення є безкоштов-
ним для Вашої дитини. 

Ці щеплення  вводяться кожній 
Болгарській дитині, а документ, 

в якому вказано що вони введені, га-
рантує безпечне середовище в яслях, 
садках та школах, усуваючи ризик та 
виникнення епідемій дуже заразних і 
важких інфекційних захворювань.

Результат дослідження патогенних 
кишкових бактерій і кишкових парази-

тів, зроблений не раніше ніж за 15 днів до 
зарахування до дитячого садка або яслів.

Аналізи крові та сечі дитини, зроблені 
не пізніше одного тижня  перед за-

рахуванням  до дитячого садка  або дитя-
чих ясель.

Медична довідка від особистого лікаря 
дитини про відсутність контакту 

з інфекційно хворим , видана не раніше 
ніж за 3 дні до  зарахування  до дитячого 
садка сад або дитячих ясель.

Особиста профілактична картка 
здоров‘я, видана особистим лікарем 

(або іншим лікарем-спеціалістом ), як для 
дитячого садка та ясел, так і для школи.

МЕДИЧНІ ВИМОГИ
ПРИ ЗАРАХУВАННІ У 
ДИТЯЧІ ЯСЛА, ДИТЯЧИЙ 
САДОК  ТА ШКОЛУ:

НА СКIЛЬКИ КОРИСНОЮ БУЛА ДЛЯ ВАС ЦЯ
СЕСIЯ? БУДЬ ЛАСКА, ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ ТУТ:


