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Вакцинисани - заштићени:
у дечјим предшколским установама и код дадиља
Драги родитељи!
Ваше дете сада први пут полази у дечју предшколску установу или код дадиље (вртић).
Обезбедите свом детету потребну сигурност тако што ћете га што је могуће боље заштити од
многих инфективних обољења.

Вакцинисани - заштићени: Сигурност за Ваше дете и за друге
Управо су одојчад и деца у најмлађем узрасту склона обољевању од многих, веома
инфективних обољења. Због тога пре поласка вашег детета у предшколску установу
проверите које је вакцине дете примило и евентуално га (ре)вакцинишите!
Вакцинацијом штитите Ваше сопствено дете. Осим тога, показујете и социјалну одговорност.
Вакцинисана деца по правилу неће заразити другу децу и на тај начин штите оне који су нпр.
још премали за вакцину против малих богиња или не могу да приме вакцину због слабог
имунитета. На тај начин се штите и невакцинисане труднице и њихова нерођена деца.

Вакцина против малих богиња - зашто је то тако важно?
Мале богиње нису безазлене. Мале богиње слабе телесну одбрану током више месеци. То
може отворити пут многим другим инфекцијама, као што су упала плућа или упала средњег уха.
Посебно је опасна упала мозга која се јавља код једног од око 1000 оболеле деце и оставља
трајне последице.
Мале богиње су веома заразне. Вирус малих богиња се лако преноси са човека на човека, нпр.
већ говором. Могуће је заразити се већ 3 - 5 дана пре појаве типичног осипа по кожи.
Забрана посета у случају појаве болести. Невакцинисана деца начелно могу бити
привремено искључена из предшколске дечје установе у случају појаве малих
богиња у установи.

Пропустили сте вакцинацију? Никакав проблем!
Пропуштена вакцинација се може надокнадити у свако доба. Искористите могућност
и освежите заштиту Вашег детета, али и целе Ваше породице.
Делотворност и безбедност свих препоручених вакцина константно и строго контролишу
државни органи. Корист од ових вакцина далеко превазилази мале ризике.
О свим питањима у вези са вакцинисањем радо ће вас посаветовати лекари у целој Баварској
и вашем дому здравља. Актуелне и детаљне информације о вакцинисању ћете наћи на
интернету на www.impfen.bayern.de.

