
 

 

 

 

 

 

     

      

     

      

      

     

 

 
Вакцини для дітей віком 9-12 років 
Дізнайтеся про вакцини, які допоможуть 
вашій дитині віком від 9 до 12 років 
залишатися здоровою у підлітковому віці 
та після нього. 

Рекомендації щодо вакцинації 
для дітей 11-12 років 
Tdap захищає від правця, дифтерії та коклюшу (кашлюку). 
Коклюш може викликати блювоту, задишку та проблеми зі 
сном. Він може тривати місяцями і дуже заразний. Ця вакцина 
потрібна для вступу до 7-го класу в Каліфорнії. 

Серія вакцин проти ВПЛ (вірусу папіломи людини) 
рекомендована починаючи з 9 років. Вона запобігає 
виникненню бородавок і кількох видів раку репродуктивної 
системи, а також раку горла та рота. Вакцина проти ВПЛ 
найкраще діє, якщо її вводити у віці 9-12 років. Дітям 9-12 років, 
які вакциновані раніше, потрібно лише два щеплення замість 
трьох. 

Менінгококові вакцини захищають від бактеріального 
менінгіту, дуже серйозної інфекції, яка може призвести до 
пошкодження мозку, ампутації рук і ніг, пошкодження нирок і 
смерті. Дітям 9-12 років потрібно робити щеплення зараз та 
потім у віці 16 років. 

Вакцинація проти грипу потрібна щороку. Грип набагато 
серйозніший за звичайну застуду. Навіть здорові молоді люди 
можуть захворіти на грип. Діти з хронічними захворюваннями, 
такими як астма та діабет, особливо схильні до ризику 
пневмонії або навіть смерті. 

Вакцина проти вітряної віспи захищає не тільки від сверблячої 
висипки. Захворювання може викликати пневмонію або 
серйозні шкірні інфекції. Дітям 9-12 років потрібно зробити два 
щеплення до початку 7-го класу. 

Вакцина проти COVID-19 може захистити від серйозних 
захворювань кожного віком від 6 місяців, включно з дітьми 9-12 
років. Запобігання зараженню COVID-19 може означати менше 
часу поза школою, спортом і громадськими заходами. 
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Що зробити:

Запитайте у лікаря ? 
Чи потрібні моїй дитині ще якісь доганяючі щеплення Чи знадобляться інші щеплення пізніше? 
(наприклад, MMR, вітряна віспа та гепатит В)? 

Чи можу я отримати оновлену виписку про щеплення? 
Чи є побічні ефекти від цих вакцин? 

Чи можу я запланувати наступне щеплення моєї 
Які вакцини потрібні для школи, і чи можете ви надати дитини проти ВПЛ сьогодні? 
мені необхідні документи? 
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