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Vaccinat – protejat:
în grădinițe și în centrele de îngrijire pe
timpul zilei pentru copii
Dragi părinți!
Copilul dumneavoastră merge acum, pentru prima dată, într-o grădiniță (Kita) sau într-un
centru de îngrijire pe timpul zilei pentru copii. Oferiți-i copilului dumneavoastră siguranța
necesară, protejându-l cât mai bine împotriva multor boli infecțioase.

Vaccinat – protejat: Siguranță pentru copilul dumneavoastră și pentru alți copii
Tocmai bebelușii și copiii mici sunt vulnerabili în ceea ce privește multe boli infecțioase foarte
contagioase. Înaintea intrării într-o unitate de îngrijire pe timpul zilei pentru copii ar trebui
să verificați protecția obținută prin vaccinare a copilului dumneavoastră și să-l
(re)vaccinați, dacă este cazul!
Printr-un vaccin vă protejați propriul copil. Totodată, vă asumați o responsabilitate socială: De
regulă, copiii vaccinați nu-i contaminează pe ceilalți și, astfel, le oferă siguranță tuturor celor
care, de ex., sunt prea mici pentru un vaccin antirujeolic sau care nu pot fi vaccinați din cauza
unei imunodeficiențe. De asemenea, femeile însărcinate nevaccinate și copiii lor nenăscuți
sunt astfel protejați.

Vaccinul antirujeolic – de ce este atât de important?
Rujeola nu este inofensivă. Rujeola slăbește sistemul de apărare al organismului timp de
mai multe luni. Acest lucru poate deschide calea multor alte infecții, precum pneumoniile sau
otitele medii. Deosebit de periculoasă este encefalita, care apare la unul din 1000 de copii
bolnavi și care poate provoca daune de lungă durată.
Rujeola este foarte contagioasă. Virusul rujeolei se poate transmite ușor de la persoană la
persoană, de ex. doar prin vorbit. Infectarea poate avea loc cu 3 – 5 zile înaintea erupției
tipice cutanate.
Legea privind protecția împotriva rujeolei. Copiii cu vârsta peste un an, așadar care
au împlinit cel puțin 12 luni și nu sunt vaccinați împotriva rujeolei, nu pot fi admiși la
grădiniță sau într-un centru de îngrijire pe timpul zilei pentru copii. Sunt exceptați
copiii cu imunitate certificată medical sau contraindicații medicale permanente.
Mai multe informații pe www.masernschutz.de.

Ați ratat vaccinarea? Nu-i nicio problemă!
Vaccinurile ratate pot fi recuperate în orice moment. Profitați de ocazie și refaceți protecția
obținută prin vaccinare a copilului dumneavoastră, dar și a întregii dumneavoastră familii.
Eficacitatea și siguranța tuturor vaccinurilor recomandate sunt controlate strict, în mod curent,
de către autoritățile publice. Beneficiul acestor vaccinuri depășește în mod semnificativ
riscurile reduse.
Dacă aveți întrebări în legătură cu vaccinarea, medicii de pe întreg teritoriul Bavariei și
Departamentul de Sănătate vă sfătuiesc, cu plăcere, în acest sens. Informații actuale și
detaliate privind vaccinarea găsiți și pe internet la www.impfen.bayern.de.

