Do rodziców uczniów
szkół podstawowych i centrów wspracia
(Klasy 1 do 4)

Informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19

Drodzy Rodzice,
od 24. maja obowiązuje następujące zalecenie Stałej Komisji ds. Szczepień (STIKO):
•
•

•

•
•

Szczepienie pierwszą dawką przeciwko COVID-19 zalecane jest dla wszystkich
dzieci w wieku od 5 do 11 lat.
W przypadku dzieci z określonymi schorzeniami i chorobami przewlekłymi zaleca
się immunizację podstawową dwoma szczepieniami-na podstawie
zaktualizowanego zalecenia z 18.8.2022- dwoma szczepieniami przypominającymi.
Dwie dawki szczepionki zalecane są dla zdrowych dzieci, jeżeli w ich bliskim
otoczeniu znajdują się osoby narażone na wysokie ryzyko ciężkiego przebiegu
COVID-19, które poprzez szczepienie nie mogą być chronione w bezpieczny
sposób.
W przypadku dzieci, które przeszły infekcję SARS-CoV-2 zaleca się szczepienie
najwcześniej 3 miesiące po przebytej infekcji.
Przebyta infekcja (objawowa lub bezobjawowa) nie wystarcza, aby zapobiec
ponownemu zachorowaniu na COVID-19 w wyniku nowych lub znanych wariantów
wirusa. Według STIKO, tylko w połączeniu z zalecaną dawką szczepionki,
przebyta infekcja prowadzi do rozwoju odporności podstawowej.

Oprócz zaleceń STIKO, chcielibyśmy przekazać Państwu kilka informacji o tym, dlaczego
szczepienia przeciwko koronawirusowi są ważne dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat z
medycznego punktu widzenia, aby mogli podjąć Państwo właściwą decyzję:
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-2Dzieci mają dużo kontaktu z innymi ludźmi, przede wszystkim w szkole lub w placówkach
przedszkolnych. Oznacza to, że istnieje fundamentalne ryzyko zarażenia się
koronawirusem. Dotyczy to w szczególności obecnie bardziej zaraźliwego wariantu omikron.
Wprawdzie u wielu dzieci po zarażeniu koronawirusem nie występują żadne lub tylko
łagodne objawy, to w rzadkich przypadkach dochodzi jednak do cięższego przebiegu
choroby. Szczególnie zagrożone są dzieci z istniejącymi wcześniej schorzeniami.
Ponadto dzieci zarażone koronawirusem mogą przekazywać wirusa innym – nawet jeśli
same nie mają oznak choroby.
Szczepienia przeciwko koronawirusowi przyczynia się do tego, że dzieci rzadziej się
zarażają. Przede wszystkim szczepienie zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu choroby.
Jeśli zdecydują się Państwo na zaszczepienie swojego dziecka, gabinety pediatryczne i
lekarza rodzinnego oferują ku temu przyjazne otoczenie. Terminy szczepień dla dzieci w
wieku od 5 do 11 lat można zarezerwować w jednym z 15 ośrodków szczepień w landzie
Szlezwik-Holsztyn. Więcej informacji nt. ośrodków przeprowadzających szczepienia
można znaleźć tutaj: http://www.impfen-sh.de
Rodzice, którzy towarzyszą dziecku podczas szczepienia w jednym z ośrodków szczepień
mogą tam zostać również zaszczepieni. Nie ma wówczas konieczności umawiania się na
dodatkowy termin.
Jeżeli będą chcieli uzyskać Państwo więcej informacji:
Instytut Roberta Kocha odpowiada na wiele pytań dotyczących szczepień (np. dot. reakcji
poszczepiennych i skutków ubocznych jak również dot. symptomów choroby PIMS i Long
Covid): https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVIDImpfen/FAQ_Liste_Impfung_Kinder_Jugendliche.html
Federalne Centrum ds. Edukacji Zdrowotnej udziela również informacji:
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/impfung-bei-kindern-undjugendlichen/
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