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та ГО «Всеукраїнська асоціація дитячої 
імунології» щодо проведення рутинної  вакцинації 
(згідно календаря щеплень) дітей та дорослих 
в Україні в умовах спалаху COVID-19 та заходів, 
що скеровані на обмеження поширення на території 
України випадків захворювань спричинених новим 
коронавірусом (SARS-CoV-2)
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