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Cijepljeni – zaštićeni:
u cjelodnevnom vrtiću i ustanovi za
cjelodnevnu skrb o djeci
Dragi roditelji!
Vaše dijete sada prvi put posjećuje cjelodnevni vrtić ili ustanovu za cjelodnevnu skrb o djeci.
Pružite djetetu pri tome potrebnu sigurnost tako da ga na najbolji mogući način zaštitite od brojnih
zaraznih bolesti.

Cijepljeni – zaštićeni: sigurnost za vaše dijete i za druge
Upravo su djeca u dojenačkoj i predškolskoj dobi posebno podložna brojnim visokozaraznim
bolestima. Prije nego što vaše dijete krene pohađati ustanovu za cjelodnevnu skrb o
djeci stoga biste morali provjeriti povijest cijepljenja svog djeteta te ga po potrebi dati
(dodatno) cijepiti!
Cijepljenjem štitite svoje dijete, a istovremeno preuzimate i društvenu odgovornost: cijepljena
djeca u pravilu nisu zarazna za druge te stoga pružaju sigurnost svoj drugoj djeci koja su, na
primjer, premlada za cijepljenje protiv ospica ili se zbog oslabljena imuniteta ne mogu cijepiti.
Time se također štite necijepljene trudnice i njihova nerođena djeca.

Zašto je cijepljenje protiv ospica toliko važno?
Ospice nisu bezazlene. Ospice slabe obrambenu sposobnost organizma u razdoblju od više
mjeseci. Time se otvara mogućnost brojnim zarazama kao što su upala pluća ili upala
srednjeg uha. Posebno je opasna upala mozga koja se otprilike pojavljuje kod jednog djeteta
od 1000 oboljelih te može imati trajne štetne posljedice.
Ospice su visokozarazne. Virus ospica vrlo se lako prenosi s čovjeka na čovjeka, na primjer,
već tijekom razgovora. Zaraza je moguća već 3 do 5 dana prije izbijanja tipičnog kožnog
osipa.
Zakon o zaštiti od ospica. Djeca koja su navršila prvu godinu života, tj. stara su 12 ili
više mjeseci, te nisu ili su u nedovoljnoj mjeri cijepljena protiv ospica ne smiju pohađ
ati cjelodnevni vrtić ni ustanovu za cjelodnevnu skrb o djeci. Iznimka su djeca koja
imaju liječničku potvrdu na imunost ili trajnu medicinsku kontraindikaciju.
Dodatne informacije dostupne su na www.masernschutz.de.

Propustili ste cijepljenje? Nema problema!
Propuštena cijepljenja možete nadoknaditi u bilo kojem trenutku. Iskoristite priliku i obnovite
zaštitu cijepljenjem svog djeteta i cijele svoje obitelji.
Državne službe kontinuirano i strogo nadziru učinkovitost i sigurnost svih preporučenih
cijepljenja. Korist koju ta cjepiva pružaju znatno je veća od neznatnih rizika.
Liječnice i liječnici diljem Bavarske te u zavodima za zdravstvo rado će vas savjetovati o svim
pitanjima u vezi s cijepljenjem. Aktualne i iscrpne informacije o cijepljenju pronaći ćete i na
web-mjestu www.impfen.bayern.de.

