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Védőoltás – garantált védelem: a gyermekek napköziotthonos
létesítményében és napköziotthonos ellátásában
Kedves szülők!
Gyermekük most megy először napköziotthonos létesítménybe vagy napköziotthonos ellátásba (Kita).
Adja meg gyermekének a kellő biztonságot azáltal, hogy a lehető legjobban megvédi számos fertőző
betegség ellen.

Védőoltás – garantált védelem: Biztonság gyermeke és mások számára is
A csecsemő- és kisgyermek korú gyermekek számos, erősen fertőző betegségre fogékonyak. A Kita
rendszerbe való belépés előtt ezért ellenőriztesse gyermeke aktuális védettségét és szükség esetén
(újra) oltassa be gyermekét!
A védőoltással saját gyermekét védi meg. Ezen túl szociális felelősségvállalásának is eleget tesz:
A beoltott gyermekek általában nem fertőznek meg másokat, így azok számára is biztonságot nyújt,
akik pl. még túl fiatalok egy kanyaróoltáshoz, vagy akiket az immunrendszerük gyengesége miatt nem
lehet beoltani. Ezáltal védelmet kapnak a nem beoltott várandós anyák és az még meg nem született
gyermekeik is.

Kanyaró elleni védőoltás – miért olyan fontos?
A kanyaró nem veszélytelen. A kanyaró hónapokra lecsökkenti a szervezet védekezőképességét. Ezzel
előkészítheti az utat más fertőzések, például tüdőgyulladás, vagy középfülgyulladás számára. Különösen
veszélyes az agyvelőgyulladás, amely körülbelül 1000-ből egy beteg gyermeknél megjelenik és tartós
egészségkárosodást okozhat.
A kanyaró erősen fertőző. A kanyaróvírus könnyen átterjed egyik emberről a másikra, pl. már beszéd
közben is. A betegség a tipikus bőrkiütések megjelenése előtt 3 – 5 napig is lappanghat.
Látogatási tilalom járvány kitörése esetén. A nem beoltott gyermekeket kanyarófertőzés
estén átmenetileg kizárhatják a Kita intézményből.

Elmulasztotta a védőoltást? Nem probléma!
Az elmulasztott védőoltások bármikor bepótolhatók. Használja ki az alkalmat és
frissítse fel gyermeke – és egyben az egész család – védettségét is.
A tartományi intézmények folyamatosan szigorúan ellenőrzik az összes javasolt védőoltás hatékonyságát és biztonságosságát. Ezen védőoltások hasznossága messze meghaladja a hozzájuk kapcsolódó alacsony szintű kockázatokat.
Ha kérdése van a védőoltások témakörében, forduljon a Bajor szövetségi tartomány orvosaihoz és
közegészségügyi hivatalához. A védőoltásokkal kapcsolatosan aktuális és részletes információkat a
következő honlapon találhat: www.impfen.bayern.de.

