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Zaszczepiony – chroniony:
w przedszkolach i placówkach opieki
dziennej dla dzieci
Drogi Rodzicu!
Twoje dziecko idzie po raz pierwszy do przedszkola (Kindertagespflege) albo placówki opieki
dziennej (Kita). Zapewnij mu zatem maksymalną ochronę przed licznymi chorobami
zakaźnymi.

Zaszczepiony – chroniony: Bezpieczeństwo dla Twojego dziecka i innych dzieci
Szczególnie niemowlęta i maluchy są podatne na wiele bardzo zaraźliwych infekcji. Zanim
przyprowadzisz dziecko po raz pierwszy, sprawdź, czy ma wszystkie wymagane
szczepienia, i w razie potrzeby zaszczep je!
Szczepionka chroni Twoje dziecko. Ciąży na Tobie również odpowiedzialność społeczna:
zaszczepione dzieci z reguły nie zarażają innych i zapewniają bezpieczeństwo w kontaktach z
tymi dziećmi, które są zbyt małe na szczepienie przeciwko odrze czy też nie mogą przyjąć
szczepionki z powodu osłabienia układu odpornościowego. W ten sposób chronione są także
niezaszczepione kobiety w ciąży i ich nienarodzone dzieci.

Szczepionka przeciwko odrze – dlaczego jest taka ważna?
Odra wcale nie jest niegroźną chorobą. Na wiele miesięcy osłabia układ odpornościowy. A
to może zainicjować rozwój wielu innych infekcji, np. zapalenie płuc czy ucha środkowego.
Szczególnie niebezpieczne jest poinfekcyjne zapalenie mózgu, które występuje średnio u
jednego dziecka na 1000 chorych i może powodować trwałe uszkodzenia w organizmie.
Odra jest chorobą wysoce zaraźliwą. Wirus odry łatwo przenosi się z człowieka na
człowieka, np. już w trakcie mówienia. Zakażenie może nastąpić nawet na 3–5 dni przed
pojawieniem się na skórze typowej wysypki.
Ustawa o ochronie przed odrą. Dzieci, które ukończyły pierwszy rok życia, tzn.
mają 12 miesięcy albo więcej, i nie są zaszczepione na odrę albo są zaszczepione w
niedostatecznym stopniu, nie mogą zostać przyjęte do przedszkola domowego
(Kindertagespflege) ani placówki opieki dziennej (Kita). Zakazem tym nie są objęte
dzieci posiadające zaświadczenie lekarskie o odporności ani dzieci, u których
występuje trwałe, medyczne przeciwwskazanie do szczepienia. Więcej informacji
znajdziesz na stronie www.masernschutz.de.

Przegapiłeś termin szczepienia? Nic nie szkodzi!
Zaległe szczepienia możesz nadrobić w każdej chwili. Skorzystaj z okazji i zaszczep swoje
dziecko, chroniąc tym samym zdrowie całej rodziny.
Skuteczność i bezpieczeństwo wszystkich zalecanych szczepień są na bieżąco dokładnie
kontrolowane przez instytucje państwowe. Korzyści wynikające ze szczepień zdecydowanie
przewyższają niewielki stopień ryzyka.
Jeśli masz pytania dotyczące szczepień, chętnie odpowiedzą na nie lekarze na terenie całej
Bawarii oraz twój Urząd ds. Zdrowia. Aktualne i szczegółowe informacje na temat szczepień
znajdziesz także w Internecie na stronie www.impfen.bayern.de.

