Către părinții și tutorilor legali
a elevelor și elevilor din Duisburg

Duisburg, 27.08.2021

Recomandarea vaccinării corona pentru copii și adolescenți de la 12 ani
Dragi părinți și tutori legali,
din 16 august, expertele și experții Comisiei permanente de vaccinare (STIKO) recomandă
vaccinarea împotriva coronei de asemenea pentru toți copiii de la vârsta de 12 ani. STIKO a
examinat ultimele descoperiri științifice și a ajuns la concluzia că, în conformitate cu stadiul
actual al cunoștințelor, avantajele vaccinării depășesc riscul de efecte secundare foarte rare
ale vaccinării.
Dumneavoastră în calitate de părinți, puteți decide dacă copilul dumneavoastră trebuie
vaccinat până la vârsta de 15 ani. Tinerii de la vârsta de 16 ani pot decide singuri.
Vaccinarea este întotdeauna o decizie voluntară.
Copiii și adolescenții de la vârsta de 12 ani pot fi vaccinați cu vaccinul de la Biontech .
De ce vă rugăm să vă vaccinați copilul?
-

În cazuri rare, și copiii și adolescenții se pot îmbolnăvi grav de Corona sau chiar pot
muri din această cauză.
Și copiii și adolescenții pot suferi, de asemenea, de consecințe pe termen lung ale
bolii corona (Long Covid).
Datorită noii variante a virusului Delta, mai contagioasă, riscul de a contracta Corona
este semnificativ mai mare pentru copii și adolescenți.
Copiii și adolescenții care suferă de Corona pot infecta alte persoane.

Consecințele pandemiei Corona sunt grave pentru copii și tineri. De exemplu, ei suferă din
cauza școlilor închise, carantină, interdicții de contact, învățare la distanță și lipsa activităților
de agrement. Și acest lucru poate îmbolnăvi.
Fiecare vaccinare nu numai că protejează persoana vaccinată însuși, ci și protejează pe toți
ceilalți oameni:
-

Vaccinarea protejează copiii cu vârsta sub 12 ani, pentru care în prezent nu există
vaccin.
Vaccinarea protejează persoanele care nu se pot vaccina.
Prin vaccinare se ajunge în total la mai puține infecții noi cu Corona și
rezultă mai puține noi variante ale virusului, care pot fi chiar mai contagioase sau mai
periculoase.

Cu cât sunt vaccinați mai multe eleve și elevi, cu atât poate exista mai multă normalitate în
școli.
Cu cât sunt vaccinați mai mulți oameni, cu atât mai puțini se îmbolnăvesc și cu atât mai
puține restricții în viața de zi cu zi sunt necesare pentru toată lumea.
De aceea, vă rugăm: Lăsați-vă să fie vaccinați copiii de 12 ani împotriva virusului Corona! În
Duisburg am organizat la multe școli autobuzuri ca centru de vaccinare. În caz că nu ați putut
profita de acest lucru, există multe oportunități de a vă vaccina în fiecare zi. La medicul
pediatru, la centrul de vaccinare ca și până acum, sau la unul dintre numeroasele campanii
de vaccinare descentralizate!
Dacă nu ați fost încă vaccinat, vă rugăm de asemenea insistent să vă vaccinați și
dumneavoastră împotriva virusului Corona.
Informații actuale despre vaccinările zilnice Corona în Duisburg pot fi găsite aici:
Link: https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/impfung-faq_115712.php
Cod QR:

Salutări și să rămâneți sănătos!
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