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QazVac (QazCovid-in) - COVID-19-ға қарсы 

инактивтелген вакцина 
 
Өндіруші: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің 

«Биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылыми-зерттеу институты» ШЖҚ РМК  

 
 

QazVac (QazCovid-in) – алдын алу мақсатында 

вакцинациялау кезінде SARS-CoV-2 вирусы тудырған жаңа 

коронавирустық инфекциядан профилактикалық 

вакцинация арқылы иммунологиялық қорғауды қамтамасыз 

ететін COVID-19-ға қарсы инактивтелген вакцина. Вакцина 

жеткілікті антиденелер шығару арқылы COVID-19-ға қарсы 

гуморальды және жасушалық иммунитеттің қалыптасуын 

ынталандырады. Вакцинада иммундық жауапты белсенді ынталандыру үшін адъювант - алюминий 

гидроксиді қолданылады. Клиникалық зерттеулердің I, II және III фазаларының нәтижелері QazVac 

(QazCovid-in) COVID-19-ға қарсы инактивтелген вакцинасының қауіпсіз және жоғары 

профилактикалық тиімділігі бар, 21 тәулік аралықпен бұлшықет ішіне екі рет енгізу кезінде ДДСҰ 

ұсынымдарына жауап беретін иммуногенді болып табылатындығын куәландырады. Вакцинаның 

профилактикалық тиімділігі алғашқы вакцинациядан 14 күн өткен соң анықталды. 

Клиникалық зерттеулердің нәтижелері вакцинаны пайдаланумен байланысты қауіп/пайда 

арақатынасын анықтау COVID-19 алдын алу және жою үшін QazVac вакцинасын қолданудың 

елеулі артықшылықтарын көрсетті. 

 

COVID-19-ға қарсы белсенділігі жойылған QazVac вакцинасының ДДСҰ сайтында кандидаттық 

вакцина ретінде ресми тіркелген күні – 2020 жылғы 15 мамыр  
 
 
 
 
 

Шығару формасы Шыны флакондардағы сұйық, адъювантпен инактивтелген, 

консерванттары жоқ суспензия  

Сыртқы түрінің, 

иісінің, дәмінің 

сипаттамасы 

Ақ түсті борпылдақ тұннбасы бар түссіз мөлдір сұйықтық. Шайқау 

кезінде ақшылдау түсті гомогенді суспензия түзіледі 

Доза саны Бір дозалы (бір доза = 0,5 мл) 

Вакцинаға арналған 

шприц типі және 

инесінің өлшемі 

Мынадайларды талап ететін флакондар:  

• Өздігінен бұғатталушы (ӨБ) шприцтер: 0,5 мл  

• Бұлшықет іші инъекциясына арналған инелер 23G × 1” (0,60 × 25 мм) 
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Ұсынылған жасы 18 жастан бастап 

Балалар мен 18 жасқа дейінгі жасөспірімдерді жоспарлы түрде 

вакцинациялауды жүргізу ұсынылмайды 

Ұсынылатын 

кестесі 

2 доза (әр қайсысы 0,5 мл-ден), ұсынылғған 21 күндік аралықпен: 

1-доза: басталған күні  

2-доза: бірінші дозаны егуден 21 күннен кейін  

Вакцинациялау кестесін қатаң сақтау және тек осы препаратты қолдану  

Еенгізу әдісі мен 

жолы 

Дельтатәрізді бұлшықетке, бұлшықетішіне (б/і) 

Дозалауы 0,5 мл (1 доза) 

Еріткіш Қажет емес 

Араластыруға 

арналған шприц 

Қажет емес 

Қажет етілетін 

дайындық/ 

қалпына 

келтіру/араластыру 

Араластыру қажет етілмейді  

Вакцинаны енгізу:  

1. Вакцина қолодануға дайын, араластыру қажет етілмейді. Қолданар 

алдында вакцинасы бар флаконды ақшыл түсті гомогенді суспензия 

түзілгенге дейін мұқият шайқау қажет 

2. Флаконнан шприцке дозаны алуды нақты егу алдында жүргізген дұрыс  

3. Шприцке алынған вакцинаны дереу қолдану керек, өйткені оның 

құрамында консерванттар жоқ  

 

Вакцинация сеанстарын жүргізу кезінде флакондар +2-ден +8 °C-қа 

дейінгі температурада жарықтан қорғалған жерде сақталуы тиіс 

Көп дозалы 

флакондар саясаты 

Қолданылмайды  

Қарсы 

көрсетілімдері 

• әсер етуші затқа немесе вакцинаның қосымша заттарының кез 

келгеніне аса жоғары сезімталдық  

• жіті инфекциялық және инфекциялық емес аурулар  

• асқыну немесе декомпенсация сатысындағы созылмалы аурулар  

• басқа вакциналарды енгізуге реакция немесе вакцинадан кейінгі 

асқынулар  

• иммун тапшылығы жағдайы (бастапқы), иммуносупрессия, қатерлі 

ісіктер  

• вакцинадан кейінгі ауыр асқынулар (анафилактикалық шок, ауыр 

жалпыланған аллергиялық реакциялар, құрысу синдромы, 40 °С жоғары 

температура және т. б.)  

• 18 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдер  

• жүктілік және лактация кезеңі 

 

Сақтық шаралары 

 

• Вакцинация аллергиялық реакциялар туындаған жағдайда 

вакцинацияланушыларға тиісті медициналық көмек көрсету үшін 

қажетті жағдайлары бар денсаулық сақтау жүйесі мекемелерінде 

жүргізілуі тиіс. Вакцина енгізілгеннен кейін кемінде 30 минут бойы 

вакцинацияланғандарды бақылауды қамтамасыз ету қажет.  

• Мұздатуға ұшыраған препарат қолдануға жатпайды.  

• Вакцинациялауға жататын барлық адамдарды дәрігер анамнезді ескере 

отырып және міндетті түрде термометриямен тексеруі тиіс. Дене 

температурасы 37,0 ℃ жоғары болған кезде вакцинация жүргізілмейді. 

Вакцинацияны тағайындаудың дұрыстығына дәрігер жауап береді. 

Жүргізілген вакцинацияны белгіленген есепке алу нысандарында 
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препараттың күнін, өндіріс кәсіпорнын, серия нөмірін, вакцинаға 

реакцияны көрсете отырып тіркейді.  

• Жіті инфекциялық және инфекциялық емес аурулар вакцинация 

жүргізу үшін уақытша қарсы көрсетілімдер болып табылады. 

Вакцинация сауыққаннан кейін 2-4 аптадан кейін жүргізіледі. Қажетсіз 

жедел респираторлық инфекциялар, өткір ішек аурулары және т.б. 

кезінде вакцинация дене температурасы қалыпқа келгеннен кейін 

жүргізіледі. 

 

Халықтың ерекше 

топтары 

 

• Созылмалы аурулары бар адамдар ауыр түрдегі COVID-19 ауруының 

қаупі жоғары тобына жатады. Ұқсас белсенді емес вакциналарды 

қолданудың көпжылдық тәжірибесі вакцинация әсіресе созылмалы 

аурулары бар адамдарға ұсынылатындығын көрсетеді. 

Клиникалық зерттеулердің II және III фазаларының нәтижелері COVID-

19-ға қарсы инактивтелген QazVac вакцинасының COVID-19 жұқтыру 

қаупі тобына жататын 50 жастан асқан адамдар үшін қауіпсіз және 

иммуногенді екенін көрсетеді. 

• Қазіргі уақытта жүкті әйелдерді вакцинациялау үшін осы вакцинаны 

пайдалану туралы қолда бар деректер оның тиімділігін және жүктіліктің 

өтуіне байланысты вакцинациямен байланысты қауіптерді бағалау үшін 

жеткіліксіз. Сонымен қатар, бұл препарат белсенді емес вакцина болып 

табылады, оның құрамында көптеген басқа вакциналарда кеңінен 

қолданылатын және жақсы және егжей-тегжейлі құжатталған, оның 

ішінде жүкті әйелдерге қауіпсіздік профилі бар адъювант бар. ДДСҰ 

вакцинациядан бұрын жүктілікті тексеруді және вакцинацияға 

байланысты жүктілікті кейінге қалдыруды немесе тоқтатуды ұсынбайды. 

• Қазіргі уақытта вакцинаның балаларды емшек сүтімен емізуші 

тұлғалар үшін ықтимал артықшылықтары немесе қауіптері туралы 

ақпарат жоқ. Вакцинаның құрамында тірі вирус болмағандықтан, оны 

баланы емшек сүтімен емізетіндер үшін қолдану қаупінің болуы 

екіталай. Вакцинаның бала емізетін әйелдерге қатысты тиімділігі оның 

ересек тұрғындардың басқа топтарындағы тиімділігіне ұқсас болады деп 

күтілуде. ДДСҰ вакцинациядан кейін емшекпен емізуді тоқтатуды 

ұсынбайтыны белгілі.  

• Қазіргі уақытта иммунитеті әлсіреген адамдар үшін оның тиімділігін 

немесе онымен байланысты қауіптерді бағалау үшін вакцинаны қолдану 

туралы мәліметтер жеткіліксіз екендігін атап өткен дұрыс. Сондай-ақ, 

бұл анықтама иммунодепрессанттармен емделетін адамдарға да 

қатысты және бұл вакцинаның иммуногенділігі мен вакцинаға иммундық 

реакцияны дамыту қабілетінің төмендеуіне байланысты. Сонымен қатар, 

егер олар вакцинациялауға ұсынылған топқа кірсе, онда бұл вакцинаның 

репликацияға қабілетсіз екенін ескере отырып, оларды вакцинациялау 

мүмкін. Осы мақсатта әрбір жеке жағдайда қауіп пен артықшылықтарды 

нақты бағалау үшін оларға ақпарат беріп, иммунитеті әлсіреген 

адамдарда вакциналардың қауіпсіздігі мен тиімділігі мәселелері 

бойынша егжей-тегжейлі кеңес беру қажет.       
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Вакцинаны сақтау 

температурасы 

Тоңазытқышта +2-ден +8 °C-қа дейінгі температурада екінші қаптамада 

сақталуы тиіс.  

Мұздатқышта сақтауға және мұздатуға болмайды. 

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды! 

Түрлі 

температураларда 

сақтау мерзімі 

Тоңазытқышта +2-ден +8 °C дейінгі температурада ашылмаған 

флакондар: 6 ай немесе заттаңбада көрсетілген жарамдылық мерзімі 

аяқталғанға дейін  

Мұздатуға 

сезімталдығы 

Мұздатуға болмайды 

Жарыққа 

сезімталдығы 

Екінші қаптамада жарықтан қорғалған жерде сақтаңыз. 

Тікелей күн сәулесінен және ультракүлгін сәулелерден қорғалуы тиіс. 

Қолданар 

алдындағы 

шарттар  

Вакцина пайдалануға дайын; оны +2 °C-тан +8 °C-қа дейінгі 

температурада салқын жерде сақталуы жағдайында қолдануға болады  

Қалдықтар деңгейі Елдің арнайы ерекшеліктеріне байланысты болады 

Қажетті резервтік 

қор 

Елдің арнайы ерекшеліктеріне байланысты болады 

 
 
 
 

 

Құтылық 

термоиндикатор  

Қолданылмайды 

Заттаңбадағы 

таңбалау (құтылар) 

Вакцинаның атауы мен түрі, қолдану тәсілі, дозасы, сақтау 

температурасы, дайындалған күні және жарамдылық мерзімі, серия 

нөмірі 

Екінші 

қаптамадағы 

таңбалау (құтылар) 

Вакцинаның атауы, дәрілік түрі, қолдану тәсілі, дозасы, құрамы 

(белсенді зат және қосымша заттар), шығарылған күні, серия нөмірі, 

рұқсат нөмірі, өндірушінің ресми атауы және мекенжайы 

Үшінші 

қаптамадағы 

таңбалау (құтылар) 

Вакцинаның түрі, өндірушінің атауы, дәрілік түрі, серия нөмірі, 

жарамдылық мерзімі, саны және сақтау шарттары  

Екінші 

қаптаманың 

өлшемдері мен 

көлемі  

Қапатма - 1 доза I класты түссіз шыныдан жасалған құтыдағы Қаптамасы 

номиналды сыйымдылығы 3 мл, резеңке тығынмен тығындалған және 

Flip-off типті көк түсті пластикалық қақпағы бар металл қалпақшамен 

оралған,. Құтыларға заттаңба немесе жазу қағазынан жасалған 

заттаңбалар жапсырылады. 

Үшдозалы құтылар: 3 дозадан 10 құтыға арналған картон қаптама; 5,0 × 

10,0 × 4,0 см. 

Үшінші 

қаптаманың 

мөлшері мен көлемі 

Үшдозалы құтылар: 

• үшінші қаптамаға (тасымалдау қорабына) жиынтықта 600 құтыдан 

(1800 доза) тұратын 60 қайталама картон орамасы буып-түйіледі; сыртқы 

өлшемдері 21,9 × 42,9 × 16,8 см 
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Болуы мүмкін 

реакциялар (жиілігі 

бойынша) 

Барлық белгіленген жүйелік және жергілікті реакциялардың 

ауырлық дәрежесі жеңіл болды және қысқа мерзімді сипатта 

болды 

Жергілікті реакциялар 

Өте жиі (≥1/10): 

Инъекция орнындағы аусыдау  

Жиі емес (≥1/1000 до 1<100): 

Ісіну, қызару, тығыздану, жергілікті температураның 

жоғарылауы, инъекция орнында қышу 

Жүйелі реакциялар 

Өте жиі (≥1/10): 

Бастың ауыруы 

Жиі (≥1/100 -ден 1<10-ге дейін): 

Дене қызуы, жалпы әлсіздік, жөтел 

Жиі емес (≥1/1000 до 1<100): 

Тұмаурату, тамақ ауруы, жүректің айнуы, диарея, әлсіздік 

Сирек (≥1/3000 до 1<1000): 

Бұлшықет ауруы, буындардың ауруы, қан қысымының 

жоғарылауы, бас айналу, иіс пен дәмнің жоғалуы (аносмия), 

іштің ауыруы, ұйқысыздық, қалтырау 

Өте сирек (>1/3000): 

Ұйқышылдық, ентігу, ауаның жетіспеушілігі, дененің 

ауыруы, шаршау, жүрек ауруы, құсу, бел аймағындағы 

ауырсыну, тәбеттің төмендеуі, кеудедегі ауырсыну, 

тершеңдік, аяқ-қолдардың ұюы сезімі, төменгі жақтың ұюы 

сезімі 

 

Вакциналарды/дәрілерді 

бір мезгілде енгізу 

 

Қазіргі уақытта осы және басқа ауруларға қарсы кез келген басқа 

вакцинаны енгізу арасында бір мезгілде қолдану туралы 

деректер жоқ.  

Кем дегенде 14 күн аралықты сақтау ұсынылады. 
 

*Клиникалы сынақтар нәтижелері бойынша. 
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Маңызды ескертулер 
 

Бір дозалық вакцинаның құрамы (0.5 мл)  
Белсенді заттар: SARS-COV-2 вирусының инактивтелген антигені  

Қосымша заттар: алюминий гидроксиді, фосфатты-тұзды буферлік ерітінді**  

** Құрамы: натрий хлориді, натрий гидрофосфаты, калий дигидрофосфаты, инъекцияға 

арналған су. 

 

Вакцинаны стандартты қолдану кезінде пайда болатын жағымсыз 

реакциялардың сипаттамасы және бұл жағдайда қабылдануы тиіс шаралар 
Вакцина тазартылған препарат болып табылады, жақсы төзімді. Вакцина енгізілген жерде 

терінің ауыруы, ісінуі және қызаруы дамуы мүмкін. Кейбір вакцинацияланған адамдарда 

әлсіздік, шаршау, ауырсыну және дене температурасының жоғарылауы мүмкін. Бұл 

көріністердің ұзақтығы, әдетте, 3 күннен аспайды. Өте сирек, кез-келген басқа вакцинация 

сияқты, аллергиялық реакциялар, миалгия, невралгия және неврологиялық бұзылулар болуы 

мүмкін.  

Жағымсыз дәрілік реакциялар туындаған кезде медицина қызметкеріне, фармацевтика 

қызметкеріне немесе дәрілік препараттардың тиімсіздігі туралы хабарламаларды, күдікті 

жағымсыз реакциялар туралы хабарламаларды қоса алғанда, дәрілік препараттарға жағымсыз 

реакциялар (әсерлер) жөніндегі ақпараттық дерекқорға Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрлігінің Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті «Ұлттық 

дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау орталығы» ШЖҚ РМК-ға тікелей 

жүгіну қажет 

http://www.ndda.kz 

 

Ресурстар мен қосымша ақпарат: 
https://www.biosafety.kz/covid-19-4/  

 

https://www.who.int/who-documents-detail/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines  
 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04530357?cond=QazCovid-in&cntry=KZ&draw=2&rank=2  

 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04691908?cond=QazCovid-in&cntry=KZ&draw=2&rank=1 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589537021003588  

http://www.ndda.kz/
https://www.biosafety.kz/covid-19-4/
https://www.who.int/who-documents-detail/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04530357?cond=QazCovid-in&cntry=KZ&draw=2&rank=2
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04691908?cond=QazCovid-in&cntry=KZ&draw=2&rank=1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589537021003588

