Информация за ваксинация
Скъпи родители и настойници на деца и младежи,
Ваксинацията срещу коронавируса беше и е изходът от пандемията. Но пандемията от
коронавируса все още не е преодоляна. С това писмо бихме искали да Ви
информираме за ваксинацията срещу коронавирус за деца и младежи и да Ви
запознаем с офертите за ваксинация тук в Офенбах.
С непрекъснатото по-нататъшно развитие на концепциите за хигиена в нашите
училища и последователното прилагане на концепциите, рискът от предаване на
вируси може да бъде намален. С ваксинацията срещу коронавирус тежките
заболявания и дългосрочните последици сред населението трябва да се намалят
доколкото е възможно.
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В актуализираната препоръка за ваксинация срещу коронавирус от декември 2021 г.,
Постоянната комисия по ваксинациите (STIKO) към Института Робърт Кох издава
препоръка за ваксинация за всички деца от 5 до 11 години с предишни заболявания.
Освен това ваксинацията се препоръчва особено за деца, в чието обкръжение има
контактни лица с висок риск от тежко протичане на заболяване с Covid-19, които
самите не могат да бъдат или са недостатъчно защитени чрез ваксинация. По Ваше
индивидуално желание, уважаеми родители и настойници, могат да бъдат
ваксинирани и деца без предишни заболявания. Освен това от август 2021 г. всички 12
до 17-годишни могат да бъдат ваксинирани дори без предишни заболявания. За тях
вече се препоръчва и така наречената бустер ваксинация три месеца след основната
имунизация.
Освен защитата от инфекция, предаване и тежко протичане, се препоръчва и
ваксинация срещу коронавирус за деца и юноши, тъй като все още не е ясно колко
често могат да се появят дългосрочните последици от коронавирусното заболяване
(Long-COVID) при деца и юноши. STIKO споделя мнението, че въз основа на
сегашните знания, ползите от ваксинацията надделяват риска от много редки
странични ефекти от ваксинациите, включително сред деца и млади хора.
Освен това, след пълна ваксинация и обновление (бустер), изискванията на правилата
за 2G и 3G в ежедневието са изпълнени и се улеснява достъпът до голямо
разнообразие от съоръжения (за свободното време) или при използване на обществен
транспорт.
От декември 2021 г. град Офенбах предлага възможности за ваксинация без време на
изчакване за деца на възраст между 5 и 11 години. Младежи от 12-годишна възраст
също могат да бъдат ваксинирани в станцията за ваксинация Офенбах в Бернарбау.
Всички актуални оферти за ваксинация и информация по темата за ваксинация
можете да намерите на www.offenbach.de/impfen
Ако е възможно, за ваксинацията трябва да носите със себе си имунизационен
паспорт, и здравно осигурителната карта. Трябва да носите със себе си личната карта
на детето си. Анамнеза и информационен лист за иРНК ваксината също са
необходими и трябва да бъдат попълнени и подписани и взети със себе си на
ваксинацията. Вие, като родители и законни настойници, попълвате формулярите за
децата. При ваксинацията на деца трябва също да се обърне внимание, че всички
законни настойници на детето трябва да се съгласят с ваксинацията. Не е необходимо
да се явят двамата в определения час. Тогава е достатъчен подпис. Линка за
изтегляне на формуляра за съгласие може да бъде изтеглен на
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www.offenbach.de/impfen. Ако не можете да попълните формулярите предварително,
можете да направите това в пункта за ваксинация.
Разбира се, можете да получите подробни съвети от лекарите в пункта за ваксинация.
Информация за детската ваксина от Biontech:
Децата на възраст от 5 до 11 години получават специално пригодена за тях ваксина.
Най-голямата разлика спрямо "ваксината за възрастни" на Biontech се крие в
дозировката и количеството на инжектираната ваксина: Вместо 30 микро грама
ваксина на 30 милилитра, децата получават само 10 микро грама ваксина в обем на
ваксината от 20 милилитра. Съставът на ваксината също е леко адаптиран, за да се
увеличи срокът на годност на ваксината от една страна и да се осигури оптимална
поносимост за деца, от друга.
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