
OBBLIGHI VACCINALI IN ITALIA 

Обов’язкові вакцини в Італії 

 

Vaccini obbligatori in Italia per la frequenza scolastica (da 0 a 16 anni) 

Вакцини обов’язкові в Італії для відвідування школи (від 0 до 16 років) 

 

1.anti-poliomielitica 

Від поліомієліту  

2.anti-difterica 

Від дифтерії 

3.anti-tetanica 

Від правця 

4.anti-pertosse 

Від коклюшу 

5.anti-epatite B 

Від гепатиту Б 

6.anti-Haemophilus influenzae tipo b 

Від гемофільної інфекції типу Б 

7.anti-morbillo 

Від кору 

8.anti-rosolia 

Від краснухи 

9.anti-parotite 

Від свинки 



10.anti-varicella (solo per i nati dal 2017 in poi) 

Від вітрянки(тільки для народжених починаючи із 2017 року?) 

I vaccini numero 1,2,3 e 4 vengono somministrati con un’unica inoculazione, così come i vaccini 7, 8 e 9 

Вакцини 1,2,3 і 4 будуть зроблені в одному єдиному щепленні так само і вакцини 7,8 і 9. 

 

 

 

 

Vaccini obbligatori per la popolazione adulta (da 17 anni in poi) 

Вакцини обов’язкові для дорослих (починаючи від 17 років) 

1. anti-poliomielitica-difterite -pertosse-tetano (unica somministrazione) 

Від поліомієліту,дифтерії,коклюшу,правця(в одному єдиному 
щепленні) 

2. anti morbillo 

Від кору 

 

Casi di esonero: si può  essere esonerati dall’obbligo vaccinale, quando chi non è stato vaccinato ha già 

avuto la malattia naturale.  

Може не вакцинуватися тільки той хто вже перехворів тими хворобами. 

L’esonero è previsto anche per accertato pericolo per la salute e può essere permanente o temporaneo e 

deve essere certificato dal medico. 

Також може не вакцинуватися той кому  тимчасово або постоянно не позволяє стан здоров’я    ,із 

довідкою підтвердженною лікарем. 

Sanzioni: i bambini non in regola non possono frequentare asili nido e scuole materne sia pubbliche che 

private. In relazione invece alla frequenza della scuola elementare, media e della superiore sino a 16 anni e 

364 giorni, la violazione dell’obbligo vaccinale comporta una multa nei confronti dei genitori. 

Діти які не мають вакцин не буде  допущено до дитячого садка.Як до державних так і до приватних. 

Для школи  молодших а також старших класів віком до 16 років хто за 364 дні приховає що не 

вакцинований надається штраф батькам. 


