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Očkované – chráněné:
v denním dětském zařízení a při denní
péči o dítě
Vážení rodiče!
Vaše dítě nastupuje nyní poprvé do denního dětského zařízení (Kita) nebo zařízení pro denní
péči o dítě. Zajistěte při tom svému dítěti potřebné bezpečí a co nejlépe ho ochraňte před
mnoha infekčními onemocněními.

Očkované – chráněné: Bezpečí pro Vaše dítě i pro ostatní
Právě děti v kojeneckém věku a malé děti jsou náchylné k mnoha vysoce nakažlivým
infekčním onemocněním. Před přijetím nabídky zařízení pro denní péči o dítě byste
proto měli zkontrolovat, zda je Vaše dítě chráněno očkováním a případně je nechat
(pře)očkovat!
Očkováním chráníte své vlastní dítě. Kromě toho však přebíráte také společenskou
odpovědnost: Očkované děti zpravidla nenakazí jiné děti a jsou tak bezpečné také pro
všechny ostatní, které jsou například ještě příliš malé na očkování proti spalničkám nebo
nemohou být očkovány kvůli oslabenému imunitnímu systému. Budou tak chráněny také
neočkované těhotné ženy a jejich nenarozené děti.

Očkování proti spalničkám – proč je tak důležité?
Spalničky nejsou neškodné. Spalničky oslabují obranyschopnost organismu na několik
měsíců. To může připravit cestu mnoha dalším nákazám, například zápalům plic nebo
zánětům středního ucha. Zvláště nebezpečný je zánět mozku (encefalitida), který se objevuje
zhruba u jednoho z tisíce nemocných dětí a může zanechat trvalé následky.
Spalničky jsou vysoce nakažlivé. Virus spalniček se snadno přenáší z člověka na člověka,
například už při mluvení. Nakažení je možné už 3–5 dnů před tím, než se objeví typická kožní
vyrážka.
Zákon o ochraně před spalničkami. Děti, které dovršily jeden rok věku, tj. kterým je
12 měsíců nebo jsou starší, a nebyly vůbec nebo dostatečně očkovány proti
spalničkám, nesmějí být přijaty do denního dětského zařízení nebo zařízení pro
denní péči o dítě. Výjimkou jsou děti s lékařsky ověřenou imunitou nebo s
trvalou kontraindikací. Další informace na adrese www.masernschutz.de.

Zmeškali jste očkování? Nevadí!
Zmeškané očkování lze provést kdykoli později. Využijte příležitosti a zvyšte ochranu svého
dítěte, ale také celé své rodiny očkováním.
Účinnost a bezpečnost všech doporučených očkování průběžně přísně kontrolují státní
orgány. Přínosy těchto očkování výrazně převažují nad nepatrnými riziky.
Máte-li nějaké dotazy na téma očkování, obraťte se na lékařky a lékaře v celém Bavorsku
nebo
na svůj zdravotnický úřad. Aktuální a podrobné informace o očkování najdete také na
internetu na adrese www.impfen.bayern.de.

