
Захистіть себе від Covid:  
вакцини у Франції

Вакцини від Covid – ви прибуваєте з-за кордону

У Франції вакцину рекомендують робити людям 
від 5 років; вакцинація не є обов’язковою.  
Для надійного захисту зазвичай потрібно  
2 основні дози та 1 бустерна.

Деякі щеплення, які були зроблені за кордоном, 
є дійсними у Франції.  
У всіх інших випадках потрібно ще 1 або 2 дози. 
Бустерна доза в більшості випадків знадобиться 
через кілька місяців.

Щоб первинна вакцинація  
була визнаною у Франції:

Березень 2022 

          Мені було 
зроблено щеплення

Я пройшов 
первинний курс 
вакцинації*

Щоб первинна вакцинація  
була визнаною у Франції

Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca, Janssen, 
Novavax або Covishield, 
R-Covi, Fiocruz

Повний курс 
вакцинації Без додаткової дози

Неповний курс 
вакцинації Отримати 1 дозу вакцини

Covaxin, Sinopharm, 
Sinovac

Повний курс 
вакцинації Отримати 1 дозу вакцини

Неповний курс 
вакцинації Отримати 2 дози вакцини

Sputnik й інші Повний курс 
вакцинації

Отримати 2 дози вакцини
з інтервалом від 21 до 49 днів

Неповний курс 
вакцинації

Отримати 2 дози вакцини
з інтервалом від 21 до 49 днів

* Повний курс первинної вакцинації: 2 дози для більшості вакцин або 1 доза, якщо ви вже перехворіли Covid.



Ваші контактні відомості

Залишилися 
запитання?

Зверніться до лікаря, 
соціального працівника, 
мерії або до аптеки.

0 800 009 110 
(безкоштовно)

Le site de référence qui répond à vos questions

Вебсайт

TousAntiCovid  
для смартфонів
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Вакцина або негативний результат 
тесту є обов’язковими для:
•  Деяких професій у галузі охорони здоров’я 

(актуальна вакцинація від Covid). 

•  Перебування в лікарні (актуальна  
вакцинація від Covid або негативний 
результат тесту на Covid).

Як вакцинуватися
Вакцина безкоштовна, і ви можете зробити 
щеплення навіть без соціального страхування 
або державної медичної допомоги (AME).

У вас можуть запитати вашу адресу 
проживання, навіть тимчасову.

Вакцинація проводиться в центрі  
вакцинації, в аптеці, у медичного  
працівника або в певних установах.

Vitale

Vaccin
€

Номер для запису  
на вакцинацію:

▲
▲

▲

Щоб захистити  
людей у групі ризику

https://vaccination-info-service.fr/
https://www.sante.fr/
https://www.sante.fr/

