24.12.2021
Багато запитань медичного
Дотримання гігієни рук
характеру? Викличте лікаря
Регулярна дезінфікція
VC
стільців та крісел
Відскануйте документ, що посвідчує особу дитини, / ISI+-карту дитини + перевірте правильність лінії вакцинації → Не все гаразд? Стюард
виводить громадян на правильний лінію
Запитання
ТАК
Дія
1. Ви вже отримали вакцину від коронавірусу?
Див. пункт Перевірте графік вакцинації та часовий проміжок між
«дія»
дозами (Pfizer: 2 дози, 21 день)
2. Вам сьогодні погано почуваєтеся? (температура, біль у горлі,
Огляд лікаря
кашель, утруднене дихання, неприємний запах, …)
У разі гострого інфекційного захворювання щеплення слід
відкласти до повного одужання
3. Чи були у вас протягом останніх 14 днів якісь скарги
Відкладіть щеплення на строк до 14 днів з моменту прояву
(симптоми, що вказують) на коронавірус, та чи був у вас за
останніх симптомів (за наявності симптомів)
результатами тесту виявлений коронавірус?
4. Чи робили ви протягом останніх 14 днів тест на коронавірус,
Відкладіть щеплення на строк до 14 днів з моменту
та чи був у вас виявлений коронавірус за результатами тесту,
проведення тесту (в разі безсимптомного перебігу) або 14
без скарг (симптомів)?
днів з моменту прояву останніх симптомів (за наявності
симптомів)
5. Ви (ваша дитина) чи ваші батьки зараз перебуваєте на
Відкладіть щеплення до завершення карантину
карантині? Наприклад: тому що ви контактували з кимось,
інфікованим коронавірусом.
6. У вас є алергія на PEG (поліетиленгліколь) або на полісорбат?
НЕ ВІДОМО: Наступне запитання
ТАК: Дерево рішень на випадок алергії
7. Чи була у вас коли-небудь яка-небудь алергічна реакція на
Дерево рішень на випадок алергії
будь-який лікарський засіб або на будь-яку вакцину?
8. Чи переживали Ви коли-небудь стан анафілактичного шоку (=
Дерево рішень на випадок алергії
важку алергічну реакцію з ризиком для життя)?
9. Чи був у вас набряк Квінке (= набряк в області горла, язика)?
Дерево рішень на випадок алергії

SOP ANAMNESE KIND , ДОЗА 1

10. Чи є у вас системний мастоцитоз або спадковий
ангіоневротичний набряк?
11. Чи є у вас астма? І чи сильно ви страждаєте від неї, навіть
якщо приймаєте від неї ліки?

30 хв

НЕ ВІДОМО: Наступне запитання
ТАК: Дерево рішень на випадок алергії, щеплення під час
вагітності
Напишіть на VC-картці «30»

www.zorg-en-gezondheid.be

13.12.2021

Запитання
12. Чи є у вас ще якісь запитання?

ТАК

Дія
Інформація для громадянина: (1) марка вакцини + побічні
дії вакцини (парацетамол дозволений!!), (2) рекомендація
дотримуватися належних заходів захисту, (3) пояснення
щодо потреби почекати протягом 15/30 хв.
ГРОМАДЯНИН МОЖЕ ПЕРЕХОДИТИ ДО ВАКЦИНАТОРА
дайте йому з собою VC-карту (з зазначенням імені, дати 2-го прийому)

www.zorg-en-gezondheid.be

24.12.2021
Дотримання гігієни рук
Багато запитань медичного
SOP ANAMNESE KIND , ДОЗА
Регулярна дезінфікція
характеру? Викличте лікаря
та крісел
VC
2 / ISI+-карту дитини + перевіртестільців
Відскануйте документ, що посвідчує особу дитини,
правильність лінії вакцинації та VC-картки → Не все
гаразд? Стюард виводить громадян на правильний лінію
Запитання
1.
Ви вже отримали вакцину від коронавірусу?
Якої марки? Як давно?

2.

Вам сьогодні погано почуваєтеся? (температура, біль у горлі,
кашель, утруднене дихання, неприємний запах, …)

3.

Чи були у вас протягом останніх 14 днів якісь скарги
(симптоми, що вказують) на коронавірус, та чи був у вас за
результатами тесту виявлений коронавірус?
Чи робили ви протягом останніх 14 днів тест на коронавірус,
та чи був у вас виявлений коронавірус за результатами тесту,
без скарг (симптомів)?

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ви (ваша дитина) чи ваші батьки зараз перебуваєте на
карантині? Наприклад: тому що ви контактували з кимось,
інфікованим коронавірусом.
Чи була у вас сильна алергічна реакція на першу вакцину від
коронавірусу, та чи потребували ви медичної допомоги?
Чи були у вас після першої вакцини набряк в області горла,
язика (набряк Квінке) або проблеми з диханням?
Чи був у вас набряк Квінке? (= набряк в області горла, язика)
Чи переживали Ви коли-небудь стан анафілактичного шоку?
(= важку алергічну реакцію з ризиком для життя)
Чи є у вас астма, та чи сильно ви страждаєте від неї, навіть
якщо приймаєте від неї ліки?
Чи є у вас ще якісь запитання?

ТАК
Див. пункт
«дія»

Дія
Перевірте марку + мінімальний проміжок часу: Pfizer
(Comirnaty), мін. 19 днів.
• Протягом якого часу були неприємні відчуття? Лікар
• Якоїсь неналежної марки? Стюард виводить громадян
на правильний лінію
Огляд лікаря
У разі гострого інфекційного захворювання щеплення слід
відкласти до повного одужання
Відкладіть щеплення на строк до 14 днів з моменту прояву
останніх симптомів (за наявності симптомів)
Відкладіть щеплення на строк до 14 днів з моменту
проведення тесту (в разі безсимптомного перебігу) або 14
днів з моменту прояву останніх симптомів (за наявності
симптомів)
Відкладіть щеплення до завершення карантину

Дерево рішень на випадок алергії
Дерево рішень на випадок алергії
30 хв
30 хв

Напишіть на VC-картці «30»
Напишіть на VC-картці «30»

30 хв

Напишіть на VC-картці «30»
Інформація для громадянина: (1) марка вакцини + побічні
дії (парацетамол дозволений!!), (2) рекомендація
www.zorg-en-gezondheid.be

14.12.2021

Запитання

ТАК

Дія
дотримуватися належних заходів захисту, (3) пояснення
щодо потреби почекати протягом 15/30 хв.
ГРОМАДЯНИН МОЖЕ ПЕРЕХОДИТИ ДО ВАКЦИНАТОРА
дайте йому з собою VC-карту

www.zorg-en-gezondheid.be

24.12.2021

SOP VACCINATIE KIND
Візьміть документ, що посвідчує особу
дитини, / ISI+-карту дитини та VC-карту +
дайте вказівку оголити плече

- Скануйте документ, що посвідчує особу
дитини, / ISI+-карту
- Перевірте лінію вакцинації + тип вакцини
(PC та VC-карту)
- Уважно перевірте вакцину: тип вакцини, строк
придатності, якість рідини та кількість її в
шприці
- Скануйте дані про вакину в Doclr
- Зробіть відмітку в VC-карті: про марку
вакцини, номер партії, дата введення
- Зауважте важливі моменти щодо вакцини:
місце введення + час очікування
Початок процедури
щеплення
Ви приймаєте
препарати для
розрідження крові?
Щеплення: не
дезінфікуйте шкіру, не
аспіруйте, натягніть шкіру
+ вводьте голку під
прямим
кутомвнутрішньом'язово)
Потім: голку відразу в
контейнер для гострих

Дотримання гігієни рук
Регулярна дезінфікція
стільців та крісел
Якщо громадянин погано
почувається: викличте
лікаря VC
ККК VC-ККККК:
30: 30 КК К ККККККК
КККККККККК

Щеплення дітей від 5 до 11 років
дитячою вакциною Pfizer (Comirnaty),
0,2 мл
Не струшувати шприц + захистити від

Якщо це дитина: будьте обережні з
довжиною голки, вводіть винятково
внутрішньом’язово!
Докладніше про техніку виконання
ін’єкції дітям див. посібник для медичної
сестри
Мін. за 2 хвилин
наголосити на цьому
(запитувати про це в

Загальний час очікування
15/30 хв
Зареєструйте факт
введення в Doclr

Громадянин може перейти до кімнати
відпочинку
Дайтн йому з собо VC-карту та, за

www.zorg-en-gezondheid.be

