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Ваксината означава защита:
в детските ясли и градини
Скъпи родители,
Вашето дете вече посещава детска ясла или градина.
Дайте му нужната сигурност, като го защитите по-най-добрия начин от голям брой инфекциозни
болести.

Ваксината означава защита: Сигурност за Вашето дете и за околните
Децата в кърмаческа и ранна възраст са най-податливи към голям брой силно заразни
инфекциозни болести. Затова преди постъпването в детско заведение трябва да проверите,
какви имунизации има Вашето дете и при необходимост да го (ре)ваксинирате!
Ваксинирайки детето си, Вие му осигурявате защита. Но освен това поемате и социална отговорност: По правило ваксинираните деца не пренасят заразите и така предпазват всички, които
например са все още малки за ваксината срещу морбили или не могат да бъдат ваксинирани
поради слаб имунитет. По този начин са защитени и бременните майки и техните неродени
деца.

Ваксина срещу морбили – защо е толкова важна?
Морбили не е безобидно заболяване. То отслабва защитните сили на организма за месеци
напред. Това може да отвори пътя за много други инфекции, като възпаления на белия дроб и
средното ухо. Особено опасно е възпалението на мозъка, което настъпва при около едно на
1000 деца и може да нанесе трайни поражения.
Морбили е силно заразно заболяване. Вирусът на морбили се предава лесно от човек на човек,
например дори само при говор. Заразяването е възможно още от 3 до 5 дни преди появата на
типичния обрив.
Забрана за посещение при разболяване. По принцип на неваксинираните деца
временно се забранява да посещават детското заведение, когато там има
случай на болно от морбили дете.

Пропуснали сте ваксина? Няма проблем!
Пропуснати ваксини може да се поставят по всяко време. Използвайте възможността и
реимунизирайте не само детето си, но и цялото си семейство.
Ефективността и безопасността на всички препоръчани имунизации са подложени на строг
текущ контрол от страна на държавните органи. Ползата от тези имунизации многократно
надхвърля минималния риск.
Лекарите от цяла Бавария и службите по здравеопазване с радост ще Ви отговорят на всички
въпроси по темата за имунизациите. Актуална и обстойна информация относно имунизациите ще намерите и в интернет на адрес www.impfen.bayern.de.

