
Модуль 3:

Вакцинация сессиясын 
ұйымдастыру

COVID-19 вакцинациясы:

медицина қызметкерлерін 

даярлау курсы
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Осы модульдің соңында медицина 
қызметкерлері:

o вакцина рецепиенттерінің және қоғамның 

қауіпсіздігі үшін инфекция профилактикасы 

мен вакцинация кезіндегі оның реттелуін 
сипаттап бере алады;

o вакцинацияға дайындық процесі туралы, 

медициналық ұйымдардағы инфекция 

таралуының бақылауы және 

профилактикасы жӛніндегі  

протоколдарына сүйене отырып, 
сипаттама бере аласыз ;

o COVID-19 вакцинасының қауіпсіз егу 

процесі мен қалдығының жойылуы туралы 
сипаттай аласыз.

Оқу мақсаттары
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Инфекциялардың 
профилактикасы 
және бақылау іс-
шараларының 
маңыздылығы
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1. Өзіңізді қорғау

2.Пациенттеріңізді/клиентте

ріңізді қорғау

3. Отбасыңыз бен жалпы

қоғамды қорғау

Photo 1: © WHO/Blink Media – Giliane Soupe

Photo 2 :© WHO/Tom Pietrasik

Photo 3: © WHO2015 Safe & Quality Health Services Package



Вакцинациялау 
кезіндегі 
инфекциялардың 
алдын-алу және 
бақылаудың 
стандартты 
шаралары 

o Қол гигиенасы: құрамында спирті бар 

құралдарды (антисептиктерді) немесе 

қолды таза сумен және сабынмен жуу 

ұсынылады.

o Респираторлық гигиена/этикет

ережелерін сақтау

o ЖҚҚ: медициналық маскаларды кию 

o Қауіпсіз инъекция әдістерінқолдану 

және қалдықтардан қауіпсіз жолмен 

арылу

o Тазалықты сақтау және қоршаған 

ортаны дезинфекциялау: бір бірімен жиі 

жанасатын заттарға ерекше кӛңіл аудару

(мысалы:орындықтар, үстелдер, есік 
тұтқалары).
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More information on infection prevention and control:

Infection Prevention and Control for COVID-19:

https://openwho.org/courses/COVID-19-IPC-EN

Hand hygiene: https://openwho.org/courses/IPC-HH-en

Safe Injection practices: https://openwho.org/courses/IPC-IS-EN

Link: Aide memoire

https://openwho.org/courses/COVID-19-IPC-EN
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https://openwho.org/courses/COVID-19-IPC-EN
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Қол гигиенасы
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https://www.who.int/infection-prevention/tools/hand-hygiene/en/

More information: 

https://www.who.int/gpsc/5may/Hand_Hygiene_Why_Ho

w_and_When_Brochure.pdf

Медициналық мекемелерде 

құрамында спирті бар 

құралдарды (антисептиктер) 

қолданған жӛн:

• жеке қорғаныс құралдарын 

киер алдында және алып 

тастамас бұрын (мысалы 

маскалар),

• вакцинаны дайындау алдында 

(әсіресе кӛп дозалы 

құтылырды қолданған кезде)

• вакцинаны әр жаңа адамға 

енгізер кезде.

https://www.who.int/infection-prevention/tools/hand-hygiene/en/
https://www.who.int/infection-prevention/tools/hand-hygiene/en/
https://www.who.int/infection-prevention/tools/hand-hygiene/en/
https://www.who.int/infection-prevention/tools/hand-hygiene/en/
https://www.who.int/infection-prevention/tools/hand-hygiene/en/
https://www.who.int/gpsc/5may/Hand_Hygiene_Why_How_and_When_Brochure.pdf
https://www.who.int/gpsc/5may/Hand_Hygiene_Why_How_and_When_Brochure.pdf


Қолғапты қолдану
Бұлшықеттік инъекциялар қолғапты 

қажет етпейді.

• Қолданылған жағдайда, олар 

вакцинаның әр бір енгізу арасында 

және басқа кӛрсеткіштер бойынша 

қол гигиенасын сақтау қажеттілігін 
алмастырмайды.

• Қолғапта болған кезде 

спиртқұрамды заттарды 

(антисептиктер) қолдану 
ұсынылмайды.
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World Health Organization. ( 2009) . Glove use information leaflet:

https://www.who.int/gpsc/5may/Glove_Use_Information_Leaflet.pdf

https://www.who.int/gpsc/5may/Glove_Use_Information_Leaflet.pdf


Жеке қорғаныс 
құралы (ЖҚҚ) –
маскалар

o Ұсынылатын ЖҚҚ түрі  кӛрсетілетін 

медициналық қызметтерге, тәуекелдерді 

жеке бағалауға және инфекцияның 

таралануына байланысты қажетті 
қосымша сақтық шараларына бағынышты.

o COVID-19 вакцинасын енгізу үшін келесі 
ЖҚҚ ұсынылады:

• денсаулық сақтау қызметкерлеріне 
арналған медициналық маскалар;

• вакцина алушыға арналған 

медициналық немесе матадан 
жасалған маскалар.

o Маскалардың вакцинациялау 

сессиясында да қолданылуына қол 
жеткізіңіз.
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Mask use in the context of 

COVID-19

Interim guidance, 1 December 2020

https://apps.who.int/iris/handle/10665/337199

https://apps.who.int/iris/handle/10665/337199


| 8Маскалар –дұрыс кию ережелері

Photos  2, 4,5:

© WHO / Elena Longarini, 

Photos 1,3,6:

© WHO / Tom Pietrasik

1 қадам. Қол гигиенасын сақтаңыз 2 қадам. Масканың ілмектерін құлақтың 

айналасына қойыңыз. Маска мұрынға, 

ауызға және иекке мықтап бекітілгеніне 

кӛз жеткізіңіз. Оған қол тигізбеңіз.

4 қадам. Масканы шешіп, оны 

бетіңізден алыстатыңыз.
5 қадам. Жабық себетке 

тастаңыз.

3 қадам. Масканы шешпес бұрын 

немесе оған қол тигізбестен бұрын 

қол гигиенасын сақтаңыз.

More information: https://youtu.be/adB8RW4I3o4

6 қадам. Лақтырғаннан кейін қол 

гигиенасын қайтадан орындаңыз.

https://www.youtube.com/watch?v=adB8RW4I3o4&feature=emb_logo
https://youtu.be/adB8RW4I3o4


Иммундау 

сессиясына 

дайындық 

Вакцинаны жеткізудің кез-келген 
стратегиясы үшін:

o Қоғамға және мақсатты топтарға 

вакцинация сеанстарының ӛтетін орны 

мен уақыты туралы алдын ала 

хабарлау керек.

o Вакцинациялау үшін қауіпсіз орындар 

құру және керекті материалдармен 
қамтамасыз ету:

• вакциналар мен материалдар

• тоңазытқыш

• инъекциялық жабдықтар

• ЖҚҚ

• контейнерлер 

• есеп беру құралдары.
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Вакцинация учаскелерін құру: гигиеналық және желдету жағдайлары

Жеткілікті (механикалық, табиғи немесе екеуінің тіркесімі) желдетуді қамтамасыз етіңіз.

- Есіктер мен терезелерді ашып, жақсы желдетуді қамтамасыз ету маңызды. Егер вакцинация 

сессиялары ашық ауада жоспарланса, жақсы желдетілетін орынды таңдаңыз.

- Механикалық желдету жүйелерін пайдалану кезінде оның қарқындылығы сағатына кемінде 6 цикл 

ауа алмасуын қарастырады.Ауа алмасудың ұсынылатын деңгейі жағдайларға байланысты. Қосымша 

ұсыныстар алу үшін жылыту, салқындату және ауаны баптаудың ұлттық немесе халықаралық 
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© WHO/CO Indonesia © WHO/CO DRC © NHSEngland



1 метр
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Вакцинация учаскелерін құру: физикалық ара 
қашықтықты сақтау

Тиісті физикалық қашықтық: әр адам арасындағы барлық бағытта кемінде 1 метр 

қашықтықты қамтамасыз етіңіз.

1 метр

© WHO/CO Bangladesh



Вакцинация учаскелерін құру: қол гигиенасы

Қол жууға арналған станцияларды немесе спирт негізіндегі қолды 

зарарсыздандыруға арналған диспенсерлерді қол жетімді етіңіз.
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© WHO/ CO Guinée Equatoriale© WHO/Saya Oka



Вакцинация учаскелерін құру: screening and crowd control

Limit the number of individuals to avoid crowding and 

long waiting times.

Screen for respiratory 

symptoms before those 

getting vaccinated enter the 

vaccination site.
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© WHO/Ploy Phutpheng © WHO/CO Guinée Equatoriale



Вакцинаның реципиенттерін қырынан 

орналастыру: вакцина алушымен 

бетпе-бет кездесуден аулақ болыңыз.

Персоналдың бір жақты ағынын қолдау керек.
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© WHO/CO Malawi © WHO/CO Guinée Equatoriale

Вакцинация учаскелерін құру: ағын және орналасу



Қоршаған ортаны тазарту

o Тазарту және дезинфекциялау 
процедураларының ДДҰ 
нұсқауларына сәйкес дәйекті 
және дұрыс орындалғанына кӛз 
жеткізіңіз.

o Жиі жанасатын беттерге ерекше 
назар аудара отырып, күніне 
кемінде екі рет тазалау 
ұсынылады. (мысалы 
скрининг/сұрыптау аймақтары).

o Тазалауды жеңілдету үшін 
ретсіздікті азайтыңыз.

Source: World Health Organization. ( 2020) . Cleaning and disinfection of environmental surfaces in the context of COVID-19:

interim guidance, https://apps.who.int/iris/handle/10665/332096

© WHO / Roxane Schneider

https://apps.who.int/iris/handle/10665/332096
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332096
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https://apps.who.int/iris/handle/10665/332096
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332096
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332096
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332096


Клиникаларда иммундау схемасы | 16

Adapted from Centers for Disease Control and Prevention training module: 

Planning Vaccination Clinics at Satellite, Temporary, or other Off-Site Locations during the COVID-19 pandemic



Вакцинация сеансына 
қойылатын талаптар 

o Вакцина дозалары: адам саны x тиісті шығын 

коэффициенті (ШК)

o Вакцина флакондары: вакцина дозалары ÷ X (флакондағы 

доза саны)

o AD Шприцтер: вакцина дозасына 1 шприцтен

o Сұйылтқыштар (егер қолданылса): вакцина флаконына 1

o Бірнеше бӛліктері мен компоненттері бар шприцтер (қажет 

болған жағдайда): вакцина флаконына 1

o Бокстар: шприцтердің жалпы саны ÷ 100

o Есептеу ведомостары (немесе 2 дозаны қадағалауды қоса 

алғанда, ұсынымға байланысты есептіліктің басқа 

нысандары)

o Байланыс телефондарының тізімі (мысалы, супервайзер, 

иммунизациядан кейінгі жағымсыз жағдайлар үйлестірушісі 

(ИКҚК), жедел жәрдем жүргізушісі)

o ИКҚК-қа қарсы жинақ және ИКҚК бойынша есептілік 

нысандары (COVID-19 вакцинасына тән))

o Жұқпалы аурулардың алдын алуға және онымен күресуге 

арналған жиынтық

o Қоқыс жәшігі/қап
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Ақпараттық-насихаттау 
науқанын немесе 
вакцинация науқанын 
өткізуге қойылатын 
талаптар

o Тиісті шығын коэффициентіне (ШК) сәйкес 

келтірілген вакцина дозаларының саны: адам саны х 

ШК

o Вакцинаның қажетті дозаларының санына түзетілген 

AD шприцтерінің, сұйылтқыштардың, бірнеше 

бӛліктері мен компоненттері бар шприцтердің және 

сақтандыру қораптарының саны

o Вакцинация ӛткізілетін алаңының микропланы

o Салқындататын сұйықтық пакеттері және пенопласт 

тӛсемі бар жақсы күйдегі вакциналарды тасымалдау 

үшін арналған бокстар

o Жұқпалы аурулардың алдын алуға және онымен 

күресуге арналған жиынтық

o Есептеу ведомостары (немесе 2 дозаны 

қадағалауды қоса алғанда, ұсынымға байланысты 

есептіліктің басқа нысандары)

o Байланыс телефондарының тізімі (мысалы, 

супервайзер, иммунизациядан кейінгі жағымсыз 

жағдайлар үйлестірушісі (ИКҚК), жедел жәрдем 

жүргізушісі)
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Ақпараттық-насихаттау 
науқаны үшін 
жұқпалардың алдын 
алу және онымен 
күресу үшін 
ұсынылатын жиынтық

o Вакцинацияға арналған шығын 

материалдарынан басқа, медицина 

қызметкерлері инфекциялардың алдын-

алу және бақылау жиынтықтарымен 

(ИАБ) қамтамасыз етілуі керек.

o Бұл жинақ жеке қауіптілікті бағалау 

негізінде қажет болатын ЖҚҚ-ны 
қамтиды.

o Кӛзді қорғайтын кӛзілдірік, халат және 

қолғап қажет емес, оларды тиісті қауіп 

болған жағдайда ғана қолдану керек.

o Пайдалану кезінде халаттар мен 

қолғаптарды бір рет қолданғаннан кейін 

тастау керек.
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Инфекциялардың алдын алуға және онымен күресуге арналған 
жиынтық

o Бұл жинақта кем дегенде:

1. Гигиена құралдары: сабын / таза су / Верониканың шелектері (veronica buckets) (шұңғылша 

жоқ болса) / бір реттік немесе таза сүлгілер немесе алкоголь негізіндегі қол сүрту

2. медициналық маскалар (ауыстыру үшін біразын әкеліңіз);

3. кӛзді қорғау (қажет болған жағдайда);

4. қолғап (қажет болған жағдайда);

5. халаттар (қажет болған жағдайда); және

6. қоқыс жәшіктері.

болу керек 

Қарастыруға болатын басқа пайдалы заттар: маталар, скринингке арналған термосканинг, 

тазалауға арналған жабдық, кӛрнекі еске салғыштар/белгілер, физикалық кедергілер 

(кеңістікті бӛлуді жеңілдету үшін).
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Қауіпсіз инъекцияға 
жеті қадам

1. Таза жұмыс кеңістігі

2. Қол гигиенасы

3. Стерильді қауіпсіз AD шприц

4. Вакцина мен сұйылтқышы бар стерильді құты

5. Теріні тазарту

6. Ӛткір заттар қалдықтарын тиісті түрде жинау

7. Қалдықтарды дұрыс кәдеге жарату
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Медициналық мекемелерде бұлшықет ішіне, тері ішіне және тері астына 

инъекцияға арналған Қауіпсіз шприцтерді пайдалану жӛніндегі ДДҰ 

нұсқаулығы (2016). https://apps.who.int/iris/handle/10665/250144

https://apps.who.int/iris/handle/10665/250144


Бұлшықет 
инъекциясы

1. Әр вакцина инъекциясы арасында қол

гигиенасын сақтаңыз.

2. Шприц негізін екі шетінен саусақтармен

және бас саусақпен ине ұшын қисайтып

жоғары ұстаңыз.

3. Теріні ақырын созып, екінші қолыңызбен

ұстап тұрыңыз және инені 90• бұрышпен

бұлшық ет ішіне енгізіңіз.

4. Поршенді баяу баса отырып, теріастына

инені жылжытпаңыз.

5. Инені кірген бұрышпен тез және

байсалды етіп шығарыңыз.

6. Ине мен шприцті тікелей арнайы

бокстарға тастаңыз.
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Медициналық мекемеде және 
ақпараттық-насихаттау 
науқаны өткізілетін 
пунктерде қалдықтарды 
қауіпсіз жою

o Қолданғаннан кейін шприц инесінің

пайдаланылған ұшын арнайы қораптарға

салыңыз.

o Ешқашан инені қайтармаңыз.

o Арнайы қорап толған кезде (¾ қораптан),

қоқысқа тастағанша қауіпсіз жерде

сақтаңыз.

o Бос вакциналар мен басқа қоқыстарды

бӛлек ыдысқа немесе қоқыс пакетіне

тастаңыз.

o Ластанған ЖҚҚ жұқпалы қалдықтар болып

табылады және барлық басқа қауіпті

қалдықтар сияқты бӛлек контейнерде

немесе қоқыс контейнерде жойылуы

керек.
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o Сұйылтылған COVID-19 вакцинасы бар барлық қолданылған 

бӛтелкелерді бӛлек қоқыс сӛмкесіне немесе контейнерге тастаңыз.

o Ашылмаған COVID-19 вакцинасы бар құтылар мен сұйылтқыштарды 

санаңыз және олардың санын есепке алу парағына жазыңыз.

o Егер Сіз ақпараттық-насихаттық науқанға қатысатын болсаңыз, 

ашылмаған COVID-19 вакцина флакондарын мен еріткіштерді, 

вакцина тасымалдаушысын және салқындатқыш пакеттерді тарату 

орнына қайтарыңыз.

o Санау парағында енгізілген COVID-19 вакциналарының санын, 

алынған, ашылған, тасталған және қайтарылған флакондардың санын 

есептеп, санау парағын 1-ші деңгей жетекшісіне жіберіңіз.
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Вакцинация орнын жабу



1. Жеткізу стратегиясына 

қарамастан, вакцинация 

сессиялары кезінде 

инфекцияның алдын-алу және 

бақылаудың стандартты 
шараларын орындаңыз.

2. Қолдың бұлшықет ішіне 
инъекциялық вакцина енгізіледі.

3. Ӛткір заттарды және басқа 

жұқпалы қалдықтарды қауіпсіз 
түрде тастаңыз.

Негізгі сәттердің 
қысқаша мазмұны
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Вакциналар туралы нақты ақпарат алу үшін вакцина түсіндірушілерін сайттарын қараңыз

o Immunization in Practice (2015 update): 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/193412/9789241549097_eng.pdf

o The WHO Field Guide for planning and implementing high-quality supplementary immunization activities 
(SIA): 
https://www.who.int/immunization/diseases/measles/SIA-Field-Guide.pdf

o Immunization in the context of COVID-19 pandemic (May 2020):
https://www.who.int/publications/i/item/immunization-in-the-context-of-covid-19-pandemic

o Infection Prevention and Control core documents                                                                  
https://www.who.int/health-topics/infection-prevention-and-control#tab=tab_1

o Infection Prevention and Control COVID-19 technical guidance documents  
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-
publications?publicationtypes=d198f134-5eed-400d-922e-1ac06462e676

o OpenWHO IPC Channel – with additional trainings https://openwho.org/channels/ipc
o Mask use in the context of COVID-19 (Interim guidance 1 December 2020): 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337199/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.5-eng.pdf
o WHO guide to local production – WHO recommended handrub formulations 

https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf

Ресурстар
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