До відома учнів віком старше 12 років та їх батьків

До початку осінніх канікул у школах працюватимуть мобільні бригади, що
надають змогу отримати профілактичне щеплення проти коронавірусу Covid-19

Шановні учні!
Шановні батьки!
Як і на початку 2022 року, так і тепер, наприкінці серпня / на початку вересня в
школах можна буде скористатися можливістю та зробити треттє щеплення. Цим
листом ми хочемо Вас про це проінформувати. Пандемія коронавірусної інфекції Co
vid-19 ще не закінчилася, вірус поширюється й надалі країною. Кількість нових
заражень залишається й надалі високою, проте лікарні завантажені менше, ніж
минулого року. Це значить, що щеплення є дієвим. Воно добре захищає від тяжких
наслдків захворювання.
Учні федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн також зробили свій внесок, бо серед
вікової групи 12-17 років Шлезвіг-Гольштейн має найвищі показники первинної
іммунізації по всій Німеччині – 88 %.
Багато дорослих пройшли вже першу ревакцинацію (отримали так зване треттє
щеплення). Вже з січня щеплення доступне для усіх дітей та підлітків віком старше
12 років у пунктах вакцинації землі Шлезвіг-Гольштейн. Щеплення даної вікової групи
проводиться вакциною Comirnaty® від BioNTech, рекомендованою STIKO (Постійною
комісією з питань вакцинації)
Саме через розповсюдження штаму «Омікрон» ревакцинація є важливою. Ось що
повідомляє STIKO (Постійна комісія з питань вакцинації) з цього приводу:

Dienstgebäude Lorentzendamm 35, 24103 Kiel (barrierefreier Zutritt) | Telefon 0431 988-0 | Telefax 0431 988-3870 |
Poststelle@jumi.landsh.de | De-Mail: Poststelle@jumi.landsh.de-mail.de | https://www.schleswig-holstein.de/mjg |
E-Mail-Adressen: Kein Zugang für verschlüsselte Dokumente

-2„На сьогодні ситуація в Німеччині через швидко зростаючу кількість випадків
зараження вірусом SARS-CoV-2, що спричинені розповсюдженням штама
«Омікрон», та наслідки, які очікують систему охорони здоров’я, вимагає
розширення кампанії з вакцинації. Саме тому STIKO (Постійна комісія з питань
вакцинації) рекомендує ревакцинацію для дітей та підлітків віком від 12 до 17 років
вакциною mRNA Comirnaty […]. 3-тю дозу вакцини можна отримати не раніше ніж
через 3 місяці після останнього щеплення “
STIKO (Постійна комісія з питань вакцинації) також звертає увагу на те „що даних
щодо ефективності та безпечності третього щеплення для вікової групи 12 – 17
років ще недостатньо. Але ризик виникнення тяжких побочних ефетів оцінюється
як дуже малий; слід очікувати таку ж реакцію організма на щеплення, як після 2-ої
дози вакцини, або ж після третього щеплення у віковій групі осіб 18 – 25 років.“
З 01.10.2022 статус повністю вакцинованих матимуть тільки ті особи, які мають три
щеплення (або два щеплення та задокументований статус перехворілого). Це також
говорить на користь отримання третього щеплення зараз.
Наразі STIKO (Постійна комісія з питань вакцинації) оновила 18.8.2022 р. свої
рекомендації і тепер вона рекомендує щепити також дітей віком від 5 років, які мають
підвищений ризик тяжкого перебігу короавірусної хвороби у випадку інфкування
вірусом COVID-19 через наявність хронічного захворювання у дитини. У даному
випадку рекомендовано робити другу ревакцинацію.

Щеплення можна отримати у школі
Для того щоб більшость дітей та підлітків, які хотіли би зробити щеплення, мали до
нього легший доступ, в середніх загальноосвітніх школах, спецшколах та
професійних школах будуть знову працювати мобільні пункти вакцинації.
Керівництво шкіл вже володіє інформацією про те, як організувати візит мобільної
бригади. Записатися на щеплення можна буде наприкінці серпня / на початку
вересня.
Коли саме і в якій школі працюватиме мобільний пункт вакцинації, буде зазделегідь
повідомлено школою. Вакцинація учнів є добровільною. Цей захід
організовується не школою. Попередній запис на щеплення непотрібний. Але,
можливо, для кращого планування, в школах проводитимуться анонімні опитування
для виявлення кількості осіб, які хочутіли би щепитися.
Після щеплення мобільна бригада може одразу ж видати електронний сертифікат
вакцинації.
Умовою для ревакцинації є те, що 3-тю дозу вакцини можна отримати не раніше ніж
через 3 місяці після останнього щеплення первинної вакцинації (як правило це друге
щеплення або щеплення після перенесеної хвороби на SARS-CoV-2). Щепитися
можуть також діти та підлітки віком старше 12 років, які раніше не отримали ще
жодного щеплення або були щеплені тільки один раз.

-3При собі необхідно мати наступні документи:
•
•
•

Паспорт щеплень (за наявності)
Документ, що посвідчує особу або страхову картку медичної каси
Заповнені та підписані пам‘ятку, заяву-згоду, анкету анамнезу щодо щеплення
вакциною mRNA. Формуляри для заповнення за посиланням нижче:
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/themen/gesundheit-verbrau
cherschutz/coronavirus/ImpfungTest/Impfzentren/_documents/Download-Doku
mente.html?nn=9a0dff30-c31d-401b-a0b8-4a3054ed0ea0

Для учнів молодше 14 років пам‘ятка та заява-згода мають бути підписані батьками,
або особою, що має право опіки. Старші діти можуть самостійно підписати ці
документи.
Будь ласка візьміть до уваги наступне:
•
•

У день щеплення достатньо їсти та пити,
Одягнути щось, щоб можна було легко закатати рукав

Дозволений також супровід дитини на щеплення одним із батьків.
Ми також звертаємо Вашу увагу на те, що якщо щеплення припадає на час уроку, то
дитина може бути звільнена від відвідування уроку.
Більш детальну інформацію Ви знайдете за посиланнями:
Інститут ім. Роберта Коха надає відповіді на багато питань щодо щеплення:
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/FAQ_Liste_Impfung_Kinder_Jugendli
che.html
Також Федеральне відомство із санітарно-просвітницької роботи інформує:
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/impfung-bei-kindern-und-ju
gendlichen/
Повний текст повідомлення STIKO (Постійна комісія з питань вакцинації) щодо
ревакцинації дітей та підлітків Ви знайдете тут: https://www.rki.de/DE/Content/Kommis
sionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2022-01-13.html

З повагою,
Проєктна група з питань центрів вакцинації
федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн
Міністерства юстиції та здоров’я
серпень 2022 р.

