
A guide to vaccination in
Northern Ireland – for you and your family

Vaccines prevent the spread of infectious diseases. They save millions of lives every year and are the most 
successful and cost-effective public health measure in the world after clean water.

In Northern Ireland, the Health and Social Care (HSC) system provides vaccinations free of charge once you are 
registered with a doctor. There is a routine childhood immunisation programme beginning with babies aged 2 
months old. You can ask your family doctor, practice nurse or community pharmacist for more information and 
how you or your family can catch up on any vaccinations. 

 Our ReachDeck service provides instructions on how to translate information on the Public 
 Health Agency website into other languages. To guide you through, scan the QR code on the left.  

 www.publichealth.hscni.net/publications/how-translate-information-pha-website-using-reachdeck 

 To see the routine vaccinations given in Northern Ireland,  scan the QR code on the left. Information 
 on how to translate this website is available in the link in the orange banner at the top of the web 
 page.

 www.nidirect.gov.uk/articles/childhood-immunisation-programme 

 You may be entitled to get a COVID-19 vaccination and booster doses. For more on the COVID-19 
 vaccination programme in Northern Ireland, scan the QR code on the left for information leaflets.

 www.publichealth.hscni.net/covid-19-coronavirus/northern-ireland-covid-19-
 vaccination-programme/covid-19-vaccination-0 

 
 For further information on eligibility and how to book a COVID-19 vaccination, scan the QR code on 
 the left. 

 www.nidirect.gov.uk/covid-vaccine  

If you are pregnant, have an underlying health condition or are aged 50 or over, you may be entitled to a flu vaccine. 
Children aged 6 months to17 years with an underlying health condition and all children aged between 2 and 16 are 
also eligible for a flu vaccine. Contact your family doctor or community pharmacist for more information.
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Довідник з вакцинації у
Північній Ірландії – для вас і вашої родини

Вакцини запобігають поширенню інфекційних захворювань. Вони щороку рятують мільйони життів 
і є найуспішнішим і економічно найефективнішим заходом громадського здоров'я у світі після чистої води.

У Північній Ірландії система охорони здоров'я та соціальної допомоги (HSC) забезпечує вакцинацію 
безкоштовно після реєстрації у лікаря. В країні запроваджена планова програма дитячої імунізації, яка 
починається з немовлят віком від 2 місяців. Ви можете спитати свого сімейного лікаря, медсестру у вашій 
практиці або місцевого фармацевта про докладнішу інформацію, а також як ви або члени вашої родини 
можете наздогнати будь-які щеплення. 
 
  Наш сервіс ReachDeck надає інструкції щодо перекладу інформації на сайті Агентства охорони 

здоров'я іншими мовами. Щоб пройти інструкцію, відскануйте QR-код ліворуч.
 
 www.publichealth.hscni.net/publications/how-translate-information-pha-website-using-reachdeck 

        

  Щоб побачити планові щеплення, які робляться в Північній Ірландії,  відскануйте QR-код зліва. 
Інформацію про те, як перекласти цей сайт, можна знайти за посиланням у помаранчевому 
банері у верхній частині сторінки.

 
 www.nidirect.gov.uk/articles/childhood-immunisation-programme 

  Ви можете мати право на вакцинацію від COVID-19 та бустерні дози. Щоб дізнатися більше про 
програму вакцинації від COVID-19 у Північній Ірландії, відскануйте QR-код зліва, і ви отримаєте 
доступ до інформаційних листівок.

 www.publichealth.hscni.net/covid-19-coronavirus/northern-ireland-covid-19-
 vaccination-programme/covid-19-vaccination-0 
 
        
  Для отримання додаткової інформації про право на участь та про те, як забронювати 

вакцинацію від COVID-19, відскануйте QR-код  зліва. 

 www.nidirect.gov.uk/covid-vaccine  

Якщо ви вагітні, маєте хронічне захворювання або у віці 50 років і старше, ви можете мати право на вакцину 
проти грипу. Діти у віці від 6 місяців до17 років з хронічними хворобами і всі діти у віці від 2 до 16 років 
також мають право на вакцину від грипу. Зверніться до свого сімейного лікаря або фармацевта для 
отримання додаткової інформації.
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