До учениците
на възраст под 12 години и техните родители

(след 5 клас)

Предложение за ваксинация срещу COVID-19 чрез мобилни екипи за
ваксинация в училищата преди есенната ваканция.

Уважаеми ученици,
Скъпи родители,
Бихме искали да ви информираме, че от края на август/началото на септември ще
предоставяме мобилни услуги за ваксиниране в училищата. Пандемията от COVID19 все още не е приключила, коронавирусът продължава да се разпространява в
страната. Броят на новозаразените е голям, но болниците са по-малко натоварени,
отколкото преди година. Това показва, че ваксинацията работи. Тя предпазва добре
от тежките последици от заболяването.
От 24 май 2022 г. се прилага следната препоръка на Постоянната комисия по
ваксинация (STIKO):
•
•

•

•
•

Ваксинацията срещу COVID-19 с първа доза ваксина се препоръчва за всички
деца на възраст от 5 до 11 години.
Препоръката предвижда основна имунизация с две ваксинации за деца с
определени предшестващи заболявания и - въз основа на актуализираната
препоръка за ваксинация от 18.8.2022 г. - две подсилващи ваксинации.
При здрави деца се препоръчват две дози ваксина, ако в близкото им
обкръжение има хора с висок риск от тежка форма на COVID-19, които не
могат да бъдат защитени чрез ваксинация.
Децата, които вече са били заразени с SARS-CoV-2, не трябва да се
ваксинират преди изтичането на поне 3 месеца след заразяването.
Предишна инфекция (симптомна или безсимптомна) сама по себе си не е
достатъчна за предотвратяване на последващи инфекции с COVID-19 с
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•

известни или нови варианти на вируса. Само заедно с препоръчаната доза
ваксина вече преминалата инфекция води до изграждане на основен
имунитет, според STIKO.

Предложение за ваксиниране в училищата
За да се гарантира, че възможно най-много деца и юноши, които желаят да се
ваксинират, имат лесен достъп до услугите за ваксиниране, отново ще бъде
осигурена възможност за посещение на мобилен екип за ваксиниране в средните
общообразователни училища, както и в центровете за подкрепа и в
професионалните училища. Директорите на училищата вече са информирани, че
могат да бъдат поискани мобилни екипи за ваксинация. Датите за ваксинация ще
започнат в края на август/началото на септември.
За първи път вече можем да предложим ваксинация от мобилни екипи в тези
училища за ученици под 12-годишна възраст. Те получават ваксината Comirnaty® 10
µg (BioNTech/Pfizer), препоръчана от STIKO за тази възрастова група.
Учениците от тази възрастова група трябва да бъдат придружавани от родител в
центъра за ваксиниране, както е при ваксинирането на деца под 12 години.
Кога точно ще се проведе датата за ваксинация и в кое училище ще бъде обявено в
съответното училище. Разбира се, участието е доброволно и безплатно за
учениците. Това не е училищно събитие. Не е необходима предварителна
регистрация за датата за ваксинация. Въпреки това, с цел по-добро планиране,
училищата могат да попитат анонимно колко голям е интересът към датата за
имунизация в училището.
След ваксинацията мобилният екип може да издаде директно цифров сертификат за
ваксинация.
Ако детето вече е било заразено с SARS-CoV-2, то трябва да получи първата доза
ваксина не по-рано от три месеца след заразяването. Ако в случая се препоръчва
повече от една ваксинация (вж. по-горе), предишната ваксинация също трябва да е
била направена преди най-малко три месеца.

Тези са документите, които трябва да носите със себе си:
•
•
•

ваксинационен паспорт (ако има такъв)
документ за самоличност или здравноосигурителна карта,
попълнените и подписани формуляри за информация, съгласие и медицинска
история за ваксинация с ваксина mRNA. Документите можете да намерите тук:
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/themen/gesundheit-verbrau
cherschutz/coronavirus/ImpfungTest/Impfzentren/_documents/Download-Doku
mente.html
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В деня на ваксинацията не забравяйте и това:
•
•

да ядете и пиете достатъчно,
носете дрехи, с които лесно можете да откриете горната част на ръката.

Бихме искали също така да отбележим, че учениците могат да бъдат освободени от
учебни занятия, ако датата на ваксинацията се пада по време на учебен час.
Деца под 12-годишна възраст, чиито родители не присъстват на датата за
ваксинация в училището, не могат да бъдат ваксинирани.
Наясно сме, че не всички родители могат да осигурят такъв придружител. В
допълнение към предлаганата в училищата ваксинация обаче има и много други
възможности за ваксиниране на детето. Например, много лекари с частна практика
предлагат ваксинации. Можете също така да запишете час за ваксинация на деца на
възраст от 5 до 11 години в един от 15-те центъра за ваксинация в провинция
Шлезвиг-Холщайн. Можете да намерите повече информация за местата, където се
извършва ваксинация, тук: http://www.impfen-sh.de

Ако е необходима допълнителна информация:
Институтът "Робърт Кох" отговаря на много въпроси за ваксинирането (включително
реакциите и страничните ефекти от ваксинирането, както и PIMS и Long Covid):
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/FAQ_Liste_Impfung_Kinder_Jugendli
che.html
Федералният център за здравно образование също предоставя информация:
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/impfung-bei-kindern-und-ju
gendlichen/

С уважение
Групата по проекта - центрове за ваксинация в цялата страна
на Министерството на правосъдието и здравеопазването

август 2022 г.
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