
 

Грудень 2022 року 

 
Шановні батьки, опікуни та учні, 

Щодо необхідності повідомити статус вакцинації учнів  

Уряд Британської Колумбії вимагає, щоб було повідомлено про статус вакцинації всіх 
учнів Британської Колумбії. Це розпорядження дозволяє закладам охорони здоров’я 
збирати всі записи про вакцинацію учнів. Усі записи зберігаються в реєстрі вакцинацій 
провінції. Для отримання додаткової інформації дивіться «Положення про повідомлення 
статусу вакцинації учнів Британської Колумбії» (B.C.’s Vaccination Status Reporting 
Regulation for students).  

Збір записів про вакцинацію допомагає закладам охорони здоров’я контролювати спалахи 
захворювань та підтримувати здоров’я та безпеку учнів. Якщо в школі стався спалах 
захворювання, яке можна запобігти за допомогою вакцин, заклад охорони здоров’я може 
швидко з’ясувати, яка дитина захищена, а яка ні. Це дозволить нам діяти швидко та 
обмежити розповсюдження. Це важливо для забезпечення безпеки вашої дитини та 
запобігання поширенню спалаху. 

Нижче наведена інформація про те, що відбуватиметься в кожному класі цього року щодо 
звітності про вакцинацію та про клініки з імунізації. 

A. Для дітей в дитячому садку 

• Співробітники наших закладів охорони здоров'я перевіряють записи про вакцинації, 
які у нас є. Ми можемо зв’язатися з сім’ями дітей, записи яких відсутні або є 
неповними.  

B. Для учнів 6 та 9 класів 

• Медсестри з наших закладів охорони здоров'я пропонуватимуть вакцинацію у вашій 
школі. 

• До того як співробітники клініки з імунізації прийдуть до вашої школи, ми надішлемо 
додому форму для отримання згоди на кожного учня. 

• Перевірте запис про вакцинації у формі згоди. Якщо у вас є інші записи про 
вакцинації, які не вказані у формі згоди, надайте їх службі охорони здоров’я за 
адресою fraserhealth.ca/immunizationform.  

C. Для учнів усіх інших класів (а саме 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 та 12 класів) 

• Перевірте записи про вакцинацію: 

Записи про вакцинацію можна переглянути на сайті healthgateway.gov.bc.ca.  

Записи учнів віком до 11 років включно можна переглянути в електронному кабінеті 

батьків/опікунів.  

Учням віком від 12 років необхідно створити власні електронні кабінети.  

Якщо ви не можете отримати доступ до системи Health Gateway і у вас є не збережені 

записи, вам необхідно зв’язатися з постачальником медичних послуг, який вакцинував 

вашу дитину, щоб їх отримати. Якщо ваша дитина була вакцинована службою охорони 

здоров’я Fraser Health, тоді у нас є записи. 
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Перегляньте «Прогноз вакцинації» в Health Gateway, щоб дізнатися, які вакцинації 

прострочені або відсутні в записі. 

• Якщо вакцинація відображається як «прострочена», але ви знаєте, що її вже
зробили:

Надайте запис до установ охорони здоров'я. Ви можете подати його онлайн 

за адресою fraserhealth.ca/immunizationform або занести запис до місцевого 

закладу охорони здоров’я.  

Переконайтеся, що запис, який ви надаєте, містить такі дані учня 

- Прізвище, ім’я, по-батькові

- дату народження

- стать при народженні

- номер медичної страховки (PHN) якщо є.

Ви також можете передати записи про вакцинацію медсестрі, що є 

представником корінних націй. 

• Якщо прийшов строк робити вакцинацію або ж вона відсутня взагалі:

Запишіться на прийом до місцевого закладу охорони здоров’я, сімейного 

лікаря або фармацевта. Не всі сімейні лікарі та аптеки проводять 

вакцинацію, тому зателефонуйте заздалегідь. 

На сайті fraserhealth.ca/GetImmunized ви можете знайти список місцевих 

закладів, де можна вакцинуватися.  

• Щоб записатися на прийом до закладу охорони здоров'я, зателефонуйте за
номером телефону, призначеним для вашого населеного пункту:

Якщо ви живете у місті Мішен, Абботсфорд, Чиллівак, 
Агассіз, Хоуп 

604-702-4906

Якщо ви живете у місті Бернабі, Коквітлам, Мейпл-Ридж, 
Піт-Мідоус, Нью-Вестмінстер, Порт-Коквітлам, Порт-Муді, 
Делта, Суррей, Уайт-Рок, Ленглі 

604-476-7087

Більш детальну інформацію щодо вакцинації можна знайти на сайті 
Fraserhealth.ca/immunizations. 

Дякуємо, що допомагаєте підтримувати здоров’я у наших школах та громадах. 

З повагою, 

Доктор Ліндсей Боуторп, дипломований лікар, спеціаліст Канадського коледжу 
сімейних лікарів, магістр громадського здоров’я, член Королівської колегії 
терапевтів Канади інспектор охорони здоров’я, головний лікар 
(Dr. Lindsay Bowthorpe, MD, CCFP, MPH, FRCPC 
Medical Health Officer, Medical Director) 
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