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Zaočkovaný – chránený:
v jasliach a materských školách
Milí rodičia,
Vaše dieťa ide prvýkrát do jaslí alebo materskej školy. Poskytnite svojmu dieťaťu pri tejto
príležitosti potrebnú ochranu, aby ste ho dokázali čo najlepšie ochrániť pred infekčnými
ochoreniami.

Zaočkovaný – chránený: Bezpečnosť vášho dieťaťa a ostatných
Práve deti v dojčenskom veku a batoľatá sú náchylné na mnohé vysokonákazlivé infekčné
ochorenia. Pred nástupom do niektorého z predškolských zariadení
by ste mali preto skontrolovať aktuálne očkovania svojho dieťaťa a v prípade potreby
ho dať dodatočne zaočkovať!
Očkovaním chránite svoje vlastné dieťa. Okrem toho preberáte aj sociálnu zodpovednosť:
Očkované deti spravidla nenakazia iné deti a poskytujú ochranu aj tým, ktoré sú napr. na
očkovanie proti osýpkam ešte príliš malé alebo nemôžu byť zaočkované z dôvodu oslabenej
imunity. Chránené sú aj nezaočkované tehotné matky a ich nenarodené deti.

Očkovanie proti osýpkam – prečo je také dôležité?
Osýpky nie sú neškodné. Osýpky oslabujú obranyschopnosť organizmu na niekoľko
mesiacov. To môže otvoriť cestu ďalším infekciám, ako napríklad zápalu pľúc alebo zápalu
stredného ucha. Mimoriadne nebezpečný je zápal mozgu, ktorý sa vyskytuje u približne
jedného z 1 000 chorých detí a môže spôsobiť trvalé poškodenie.
Osýpky sú vysokonákazlivé. Vírus osýpok sa ľahko šíri z človeka na človeka, napr. už pri
rozprávaní. Nákaza je možná už 3 – 5 dní pred objavením sa typickej kožnej vyrážky.
Zákon o ochrane proti osýpkam. Deti, ktoré dovŕšili prvý rok života, t.j., ktoré majú 12
mesiacov a viac a neboli alebo boli nedostatočne očkované proti osýpkam, nesmú byť prijaté
do jaslí a ani do materskej školy. Výnimku tvoria deti s lekárskym potvrdením o imunite
alebo s trvalou medicínskou kontraindikáciou. Viac informácií nájdete na stránke
www.masernschutz.de.

Premeškali ste očkovanie? Žiadny problém!
Zmeškané očkovanie sa dá kedykoľvek dobehnúť. Využite príležitosť a
obnovte očkovanie svojho dieťaťa, ale aj celej rodiny.
Účinnosť a bezpečnosť všetkých odporúčaných očkovaní prísne kontrolujú štátne orgány.
Prínos očkovania rozhodne prevažuje nad jeho minimálnymi rizikami.
V prípade otázok týkajúcich sa očkovania sa poraďte s ktorýmkoľvek lekárom v celom
Bavorsku a na úrade verejného zdravotníctva. Aktuálne a podrobné informácie o očkovaní
nájdete aj na internetovej stránke www.impfen.bayern.de.

