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XAPKIBCьKA ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

ДЕIIАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я
майцан Свободи, бУдцнок 5, пiд'iiд 9, м. XapKiB, XapкiBcbкa обл. , б1022, тел. з4l 56 65

E-mail: uprzdrav@kharkivoda.qov.ua, код СДРПОУ 020lЗl94

25.02.2021l Ns 02.0З-071295 на Jф вiд

В.о, директора Департаменту масових
комунiкацiЙ та забезпечення доступу
до публiчноi iнформацii XapKiBcbKoi
обласноi державноi адмiнiстрацii

Тетянi ОГОРОДНIЙ
Про падапня iнформацii

на запит на публiчну iнформацiю оглядача iнформацiйного агентства
((Главком)) Вiталiя Тараненка вiд23,02.2021 N9 17.04-04/i86 щодо категорiй та
груп населеНня, KoTpi поlрапили до першого i дру.о.о етапiв вакцинацii вiдCovID-l9 Щепартамент охорони здоров'я XapKibcbKoi обласноi державноi
адмiнiстрацii в межах повноважень та компетенцii повiдомляе.

Станом на 2'l .01 .2021 , вiдповiдно до вимог .Щорожньоi карти проведено
макропланування вакцинацiТ вiд COVID-19. Iнформацiя у розрiзi цiльових груп
по Харкiвськiй областi додасться. При провелЬп"i ,u*роЙанування аналiз
вiдмов вiд вакцинацii не проводився.

,,Щодаток: на 1 арк. у 1 прим.

Заступник директора .Щепартаменту Iгор ВОЛЧЕНКО

олена IBaHoBa з41 56 70



Щiльовi групи вакцинацii проти COVID-l9
XapKiBcbKa область

М з/п цiльовi групп до вакцинацii проти COVIDl9 Всього по регiопу
кiлькiсть осiб

з загальноi
кiлькостi -

кiлькiсть, тих якi
готовi

вакцинуватись вiд
covID-19

l Етап

l

Bci медичнi працiвники (лiкарi, середнiй та

молодший медичний персонал), якi працюють в

ЗОЗ де надають стацiонарну допомоry хворим
на KopoHaBipycHy хворобу COVID-19

627з 42з4

2

Bci працiвники лабораторiй, якi проводять
лабораторнi досл iджен ня на KopoHaBipycHy

хворобу COVID- l9
52 4

J
Bci працiвники eKcTpeHoi медичноi допомоги,
включаючи водiiЪ

24з5 503

4
Люди, якi перебувають у спецiалiзованих
закладах (iHTepHaTax, будинках для осiб
похилого BiKy тощо)

291 8 1288

5

Працiвники спецiа:liзованих закладiв
(iHTepHaTiB, будинкiв для осiб похилого BiKy
тощо)

1 120 з42

2 Етап

l Bci працiвники первинноi медично'i допомоги 5709 2826

2

Bci працiвники iнших ЗОЗ, якi не надають

стацiонарну допомоry хворим на KopoHaBipycHy

хворобу COVID-I9
25965 l5907

3 Bci працiвники системи громадського здоров'я 91 41

4 Люди BiKoM вiд 80 poKiB 9з046 зз672

5
Соцiальнi працiвники та iншi працiвники
соцiа,rьноi сфери

407з 19з 1


