Către elevele și elevii cu vârsta de peste 12 ani
și părinții lor

Oferta de vaccinare împotriva Covid-19 de către echipele mobile de vaccinare în lo
calitățile în care se află școlile , înainte de vacanța de toamnă

Dragi eleve, dragi elevi,
dragi părinți,
așa cum a fost și ulima dată la începutul anului , ofertele de vaccinare în școli vor fi din
nou posibile la sfârșitul lunii augus/începutul lunii septembrie pentru o a treia vaccinare.
Dorim să vă informâm despre acest lucru prin această scrisoare. Pandemia de Covid-19
nu s-a încheiat încă, virusul Corona continuă să se răspândească în țară. Numărul perso
anelor nou infectate este mare dar spitalele sunt mai puțin aglomerate decât acum un an.
Aceasta arată că vaccinarea funcționează. Protejează bine împotriva consecințelor grave
ale bolii.
Elevii au contribuit și ei la acest lucru, deoarece Schleswig-Holstein are de departe cea
mai mare rată de vaccinare la nivel național pentru copiiii de 12-17 ani cu o imunizare de
88%.
Muți adulți au primit deja prima vaccinare de rapel (așa-numita a treia vaccinare). Acesta
este disponibilă și pentru toți copiii și adolescenții de la vârsta de 12 ani în centrele de
vaccinare ale statului, începănd din ianuarie. Veți primi vaccinul Comirnaty® von BioN
Tech recomandat pentru această grupă de vârstă de către Comitetul Permanent pentru
Vaccinare (STIKO).
Acest vaccin de rapel este un pas important, mai ales în vederea răspândirii variantei O
mikron. Și STIKO este de aceeași părere și a anunțat următoarele.:
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-2„Situația actuală cu creșterea rapidă a numărului de cazuri de SARS-CoV-2 datorită vari
antei Omikron și consecințele de temut pentru sistemul de sănătate din Germania, fac ne
cesară extinderea campaniei de vaccinare. Prin urmare, STIKO recomandă reîmpros
pătarea cu vaccinul ARNm Comirnaty […] pentru copiii cu vârsta între 12 și 17 ani. A 3-a
doză de vaccin trebuie administrată într-un interval de cel puțin 3 luni de la vaccinarea an
terioară.“
STIKO subliniază deasemenea, „că datele privind eficacitatea și siguranța vaccinării de
rapel la tinerii cu vârsta între 12 ș 17 ani sunt încă limitate. Cu toate acestea, riscul de
reacții adverse grave ale vaccinării este estimat a fi foarte scăzut; sunt de așteptat reacții
ale vaccinului ca după a 2-a doză de vaccin sau vaccinarea de rapel la tinerii de 18-25
ani.“
De la 1.10.2022, conform legii în vigoare privind protecția împotriva infecțiilor, în prezent
doar cei care pot dovedi trei vaccinări (sau două vaccinări și o infectare parcursă) vor fi
considerați complet vaccinați. Aceasta impune o a 3-a vaccinare în acest moment..
Între timp STIKO și-a actualizat recomandarea de vaccinare pe 18.08.2022, astfel încât o
a 2-a vaccinare de rapel este acum recomandată și pentru copiii cu vârsta de la 5 ani în
sus cu un risc crescut de progresie severă a COVID-19 ca urmare a unei boli existente.

Oferte de vaccinare în școli
Pentru a se asigura multor copii și tineri, care ar dori să fie vaccinați să aibă acces ușor la
serviciile de vaccinare, în școlile secundare generale, centrele de sprijun și școlile profesi
oanle vor veni echipe de vaccinare. Administrațiile școlare au fost deja informate că pot
solicita echipe mobile de vaccinare. Programările de vaccinare vor începe la sfârșitul lunii
august/începutul lunii septembrie.
Când exact are loc o programare de vaccinare și la care școală, se va anunța în cadrul
școlii. Participarea este desigur, voluntară și gratuită pentru eleve și elevi. Acesta nu
este un eveniment școlar. Nu este necesară înregistrarea în prealabil pentru programare
de vaccinare. Cu toate acestea, pentru o mai bună planificare, școlile pot întreba anonim
cât de mare este interesul pentru programarea de vaccinare în școală.
Imediat după vaccinare, un certificat digital de vaccinare poate fi eliberat direct de echipa
mobilă.
O condiție pentru rapel este ca ultima vaccinare de imunizare de bază, (de obicei a 2-a
vaccinare sau o vaccinare după ce a parcurs o infectare cu SARS-CoV-2) a fost efectuată
cu vel puțin 3 luni în urmă. Totuși pot fi vaccinați și copiii și adolescenții de la vârsta de 12
ani care încă nu au fost vaccinați sau au primit doar un vaccin.

Trebuie să aduceți cu dumneavoastră aceste documente:
•
•

card de vaccinare (dacă este disponibil)
un act de identitate sau un card de asigurări de sănătate,

-3•

•
•

formularele de informare, consimtământ și anamneză completate și semnate pentru
vaccinarea cu vaccinul ARNm. Documentele le găsiți aici:
https://www.schleswighttps//www.schleswigholstein.de/DE/landesregierung/themen/
gesundheitverbraucher
schutz/coronavirus/ImpfungTest/Impfzentren/_documents/DownloadDokumente.html?nn=9a0dff30-c31d-401b-a0b8-4a3054ed0ea0
Pentru elevele și elevii cu vârsta sub 14 ani, declarația de consimțământ și fișa de
informare trebuie să fie semnate de o persoană care deține custodia. Copiii mai în
vârstă pot semna ei înșiși documentele.

În ziua vaccinării, vă rugăm să rețineți:
•
•

mâncați și beți suficient,
purtați haine care vă permit să eliberați cu ușurință partea superioară a brațului.

În principiu, este posibil ca tinerii cu vârsta între 12 și 17 să fie însoțiți de un părinte la pro
gramarea de vaccinare.
De asemenea, menționăm că elevele și elevii pot fi scutiți de la cursuri, dacă data vac
cinării cade în timpul orelor de curs.

Dacă mai aveți nevoie de informații suplimentare , accesați următoarele link-uri:
Institutul Robert Koch răspunde la multe întrebări despre vaccinare:
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVIDImpfen/FAQ_Liste_Impfung_Kinder_Jugendliche.html
Și Centrul Federal pentru Educația de Sănătate oferă informații:
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/impfung-bei-kindern-undjugendlichen/
Întregul mesaj STIKO privind vaccinările de rapel pentru copii și adolescenți poate fi citit
aici: https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2022-0113.html

Salutări cordiale
Grupul de proiect centrele de vaccinare la nivel național
al Ministerului Justiției și Sănătății
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