Министерство на културата на Долна
Саксония
Министерство на социалните въпроси
в Долна Саксония

Информация за родители и законни настойници относно ваксинацията на ученици и ученички
на възраст от 12 до 17 години срещу SARS-CoV-2
В момента броят на инфекциите в цялата страна е спаднал до приятно ниско ниво. Разпространението
на делта варианта на вируса SARS-CoV-2 прави допълнителни съображения относно защитата от
инфекция абсолютно необходими. Най-важната мярка тук е ваксинацията.
Европейската агенция по лекарствата (EMA) вече одобри ваксината от Байонтек / Пфайзер в ЕС за
възрастовата група от 12 до 17 години. Следователно от юни 2021 г. децата и юношите също могат да
бъдат ваксинирани в Германия, дори ако не принадлежат към рискова група.
Настоящата препоръка за ваксинация на Постоянната комисия за ваксинации (СТКО), независим орган
от експерти, който дава препоръки за ваксинация в Германия на научна основа, в момента е
ограничена до деца с предишни заболявания, деца, които живеят в домакинства с неваксинирани,
уязвими роднини и съседи, които имат повишен риск от инфекция поради работата си. Напълно
възможно е обаче тази препоръка на СТКО да бъде променена в обозримо бъдеще поради
настоящото развитие.
Решението дали Вашето дете трябва да бъде ваксинирано зависи изцяло от Вас като законния
настойник.
Детските и младежки лекари със сигурност ще се радват да Ви посъветват по този въпрос.
Информация за ваксинациите за деца и юноши, която може да Ви помогне при вземането на решения,
е достъпна на началната страница на Института Робърт Кох (РКИ) и Министерството на
културата на Долна Саксония (там също ще намерите информационния лист на РКИ на различни
езици). На началната страница на Федералния център за здравно образование ще намерите основна
информация по въпроса за ваксинацията срещу SARS-CoV-2.
Тази информация за ваксинацията, включително обяснение за различните ваксини, също е достъпна
там в няколко превод и на ясен език.
Ако решите да направите ваксинация, можете да използвате Вашия домашен лекар, детски лехар или
портал за ваксинация в Долна Саксония, за да получите час за ваксинация. Тук можете също да
разберете кои центрове за ваксинация в момента ваксинират и деца и юноши на възраст между 12 и
17 години срещу Корона. Понастоящем това не е така във всички центрове за ваксинация.
Специална кампания за ваксинация за деца и юноши на възраст от 12 до 17 години ще се проведе в
неделя, 18.07.2021 г. в много центрове за ваксинация в Долна Саксония. Провинцията осигурява около
27.000 дози ваксини за това. Регистрацията е възможна само по телефона на горещата линия (0800)
99 88 665.

