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Informacje dla rodziców i opiekunów prawnych na temat szczepienia przeciw SARS-CoV-2
uczennic i uczniów w wieku 12 do 17 lat
W chwili obecnej liczba zakażeń spadła w skali kraju do zadowalająco niskiego poziomu. Jednak rozprzestrzenianie się
wariantu delta wirusa SARS-CoV-2 zmusza do rozważania dalszych kroków ochrony przed infekcją. Najważniejszym
środkiem są tu szczepienia.
European Medicines Agency (Europejska Agencja Leków EMA) dopuściła już zastosowanie w UE szczepionki
Biontech/Pfizer dla osób z grupy wiekowej 12-17 lat. Wobec czego również w Niemczech od czerwca 2021 zasadniczo
mogą być szczepione dzieci i młodzież także wtedy, gdy nie należą do grupy ryzyka.
Aktualne zalecenie Stałej Komisji Szczepień (STIKO), niezależnego gremium eksperckiego, które formułuje zalecenia
szczepień w Niemczech na podstawie danych naukowych, ograniczna się jeszcze do dzieci z chorobami przewlekłymi i
schorzeniami, dzieci mieszkającymi w jednym gospodarstwie domowym z niezaszczepionymi osobami z grup ryzyka i
młodzieży narażonej na podwyższone ryzyko z przyczyn zawodowych. Jednak możliwe jest, że zalecenie STIKO zostanie
zmienione w nieodległej przyszłości w wyniku rozwoju sytuacji.
Decyzja o tym, czy Państwa dziecko zostanie zaszczepione, należy wyłącznie do Was jako opiekunów prawnych. Lekarze
pediatrzy z pewnością będą chętnie służyć poradą w tym zakresie.
Informacje dotyczące szczepienia dzieci i młodzieży, które mogą pomóc w podjęciu decyzji, znajdą Państwo na stronie
interentowej Robert-Koch-Institut (RKI) i Dolnosaksońskiego Ministerstwa Edukacji Niedersächsisches Kultusministerium (tam również ulotka informacyjna w różnych językach). Na stronie internetowej Federalnej Centrali Oświaty
Zdrowotnej można znaleźć podstawowe informacje na temat szczepień przeciw SARS-CoV-2.
Te informacje na temat szczepienia, łącznie z objaśnieniami dotyczącymi poszczególnych szczepionek, są tam również
dostępne w tłumaczeniu na kilka języków oraz w języku uproszczonym.
Jeżeli zdecydują się Państwo na szczepienie, można zwrócić się do lekarza rodzinnego, lekarza pediatry, lub skorzystać z
portalu szczepień Impfportal Niedersachsen aby otrzymać termin szczepienia. Tutaj można się także dowiedzieć, w
których centrach szczepień przeciw COVID19 szczepione są także dzieci i młodzież w wieku 12-17 lat. Aktualnie nie
każde centrum szczepień ma taką ofertę.
Specjalna akcja szczepienia dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat przeprowadzona zostanie w niedzielę, 18.07.2021, w
licznych centrach szczepień w Dolnej Saksonii. Kraj Związkowy udostępnia w tym celu 27.000 dawek szczepionki.
Rejestracja jest możliwa wyłącznie telefonicznie pod numerem infolinii: (0800) 99 88 665.

