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VACCINAT – PROTEJAT 
în grădiniţe de zi şi instituţii de îngijire a copiilor 

Dragi părinţi ! 
Copilul dumneavoastră fregventeză o grădiniţă sau o instituţie de îngijire a copiilor. El va vedea multe 
lucruri noi, va avea multe impresii noi şi va lega prietenii cu alţi copiii. Daţi copilului dumneavoastră 
siguranţa necesară şi îngrijiţi-vă ca el să fie bine protejat. Părinţii ai căror copiii nu sunt vaccinaţi şi 
sunt îngrijiţi într-o instituţie de îngrijire a copiilor sau într-o grădiniţă, îşi asumă riscul de a se molipsi de 
o boală contagioasă. Vaccinaţi copilul dumneavostră! Medicii pediatrii, medicii de familie şi centrele
locale de sănătate în întreaga Bavarie vă informează cu plăcere. 

Vaccinat – protejat: Siguranţă pentru copilul dumneavostră şi pentru alţii 
Prin vaccin vă protejaţi copilul. Ba mai mult, vă asumaţi responsabilitatea şi pentru alţi copii. Copiii 
vaccinaţi nu pot infecta  alţi copii şi oferă siguranţă de explu şi tuturor acelor copii care sunt încă prea 
tineri pentru vaccin antirujeolic. În grădiniţe şi instituţii de îngrijire a copiilor aceşti copii sunt expuşi 
unui risc mare de infecţie de către copiii nevaccinaţi. Dacă vaccinaţi copilul dumneavostră, reduceţi 
acest risc.  

Vaccinul antirujeolic - de ce este atât de important 
Rujeola nu este inofensivă. Rujeola slăbeşte imunitatea corporală. Ceea ce deschide calea şi altor 
infecţii cum sunt  pneumonia sau otita. Deosebit de periculoasă este encefalita,care apare cam la unul 
din 1000 de copii bolnavi şi care lasă efecte de lungă durată serioase. În cazuri rare poate apare la 
mulţi ani după rujeolă o îmbolnăvire a creierului cu efecte mortale. Un risc foarte mare îl au mai ales 
sugarii, care se îmbolnăvesc în primul an de viaţă de rujeolă. 
Rujeola este extrem de contagioasă. Virusul rujeolic se transmite prin picături prin vorbire sau 
strănut foarte uşor de la om la om. Aceasta se întâmplă déjà înaintea apariţiei primelor semne ale 
bolii. Un tratament al cauzelor bolii încă nu este posibil. De aceea este decisiv de a preveni infecţia. 
Cea mai sigură cale este vaccinarea. 

A vaccina de 2x protejează o viaţă întreagă 
Pentru o protecţie sigură şi pentru întrega viaţă sunt necesare două vaccinări, care se recomandă să 
se facă la vârsta de 11-14 luni şi la vârsta de 15-23 de luni.  De altfel copii nevaccinaţi nu au voie să 
fregventeze instituţiile respective pentru o perioadă de timp, când acolo se înregistrează cazuri de 
rujeolă sau oreion. Riscul de infecţie şi de transmitere a bolilor este mult prea mare.  

Aţi pierdut termenul de vaccinare?  Nu-i nimic 
Important este să ştiţi că: Un termen de vaccinare pierdut poate fi recuperat oricând la medicul de 
familie sau la pediatru. Şi protejarea dumneavoastră  şi a membrilor familiei dumneavosatră este 
importantă, mai ales dacă sunteţi în contact cu copii mici. La tineri se înregistreză în ultimul timp 
îmbolnăviri crescute de rujeolă adesea cu forme foarte grave. Controlaţi  stadiul de vaccinare a familiei 
dumneavoastră, protejaţi-vă pe dumneavostră şi copiii dumneavoastră. 

Riscuri şi efecte secundare 
Vaccinurile se suportă în general foarte bine, acţiunea lor şi siguranţa lor sunt atent controlate de 
organizmele de stat. În anumite cazuri se pot înregistra înroşiri şi umflări la locul injecţiei sau pot 
apărea simptome similare cu gripa, dar care dispar  din nou la scurt timp. Ca urmare a vaccinului 
antirujeolic poate apărea o eczemă pe piele asemănătoare cu rujeola. Alte complicaţii sunt extrem de 
rare şi mult mai rare decât urmările grave ale unei îmbolnăviri, împotriva căreia se poate vaccina. 
Dacă aveţi nelămuriir căutaţi sfatul medicului dumneavoastră. 

Informaţii actuale  referitore la vaccinare găsiţi şi în internet la www.impfen.bayern.de 

Pentru sfaturi individuale adresaţi-vă medicilor din Bavaria,  mai ales medicilor pediatrii, medicilor de 
familie şi medicilor din centrele de sănătate publice.  

http://www.impfen.bayern.de/


Indicaţiile de vaccinare a Comisiei Permanente de Vaccinare pentru sugari şi 
                   copii mici (STIKO) Prezentare simplificată

Vaccin 

împotriva 
Vârsta în luni Vârsta în ani 

2 3 4 11 – 14 15 – 23 5 - 6 

viruşi rotifieri 

2 până 3 vaccine pe cale 

orală 

(de la vârsta de 6 săptămâni 

cu cel puţin 4 săptămâni 

interval) 

tetanos 

difterie 

tuse convulsivă 1. 2. 3. 4. 

1. injecţie de împrospătare

Hib Injecţie combinatorie 

paralizie infantilă 

hepatită B 

pneumococi 
1. 2. 3.

injecţie 

meningococi 
doar 1 injecţie 

(de la vârsta de 12 luni) 

rujeolă 

otită 

rubeolă 

prima injecţie 

combinatorie 

(mai devreme la intrarea 

la creşă) 

a doua  injecţie 

combinatorie 

varicelă 
prima injecţie a doua injecţie 
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La folosirea publicistică – şi parţială – rugăm se se menţioneze sursa şi să ni se transmită un exemplar de dovadă. 
Foaia informativă a fost concepută cu mare grijă. Cu toate aceasta nu ne putem asuma responsabilitatea pentru 
absoluta corectitudine şi completitudine. Pentru conţinutul ofertelor străine pe internet nu ne asumăm nici o 
responsabilitate.  
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