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Pandemija korone opterećuje
Vaše dijete!

Korona je znatno promijenila životnu
svakodnevicu djece i mladih:
Zatvaranja vrtića i škola, učenje doma i
ograničavanje k
 ontakata opterećuju obitelji.
Roditelji i skrbnici zabrinuti su i nesigurni.
Ovdje donosimo informacije kako da zaštitite
svoje dijete.
Studije potvrđuju:
●

Psihičke tegobe, upadljivo ponašanje, stres i
strahovi značajno su porasli tijekom pandemije
kod djece.

●

Ako dođe do prekida uobičajenih struktura u
svakodnevici i društvenih kontakata, to kod
djece može negativno utjecati na kognitivni,
emocionalni i društveni razvoj.

Važno je znati:
U Austriji živi 600.000 djece u dobi između
5 i 11 godina. U razdoblju od srpnja do studenog
2021. 11,5 posto svih SARS-CoV-2 infekcija
potvrđenih u Austriji bilo je u ovoj dobnoj skupini. Gotovo polovica (44,5 posto) oboljela je
od COVID-19.

Zašto je važno cijepiti dijete!
Djeca se također mogu zaraziti
koronavirusom, oboljeti i zaraziti druge. Cijepljenje protiv korone štiti Vaše dijete.
●

U usporedbi s drugim bolestima protiv kojih se
svako dijete naravno cijepi, COVID-19 trenutačno
se jasno češće pojavljuje. Djeca također obolijevaju od COVID-19.

●

Djeca s ranijim oboljenjima imaju veći rizik za
teški oblik bolesti.

●

U vrlo rijetkim slučajevima se kao posljedica infekcije SARS-CoV-2 kod djece pojavljuje novi
„Pedijatrijski inflamatorni multisustavni sindrom (PIMS)“. To oboljenje je teško, ali se u pravilu
može dobro liječiti.

●

Cijepljenje se za djecu stariju od 5 godina općenito preporuča. Za djecu od 5 do 11 godina postoje
cjepiva za djecu.

Važno je znati:
Roditelji odlučuju hoće li se dijete cijepiti i koje
cjepivo će njihovo dijete primiti. Pedijatri su
na raspolaganju za savjetovanje. Dajte i svom
djetetu mogućnost da u terminu cijepljenja
samostalno postavlja pitanja.

Sigurnost Vašeg djeteta je na
prvom mjestu!

Strogo kontrolirane studije su potvrdile efekasnost i sigurnost cijepljenja protiv korone za
djecu. Za djecu stariju od 5 godina preporučuju
se 2 doze cjepiva Comirnaty od BioNTech/Pfizer u razmaku od 3 tjedna. Cjepivo štiti od:
●

Oboljenja od COVID-19.

●

Kasnih posljedica (npr. umor, glavobolja, smetnje sna, oslabljena koncentracija), koje se mogu
pojaviti i nakon blagih ili asimptomatskih oblika
bolesti.

●

Infekcije članova obitelji (npr. mlađa braća i sestre, koji se još ne mogu cijepiti ili imaju visok rizik
za teški oblik bolesti).

Važno je znati:
Cijepljenje protiv korone dobro se podnosi, vrlo
je učinkovito i štiti dijete od COVID-19 oboljenja
te mogućih kasnih posljedica. Za prvu zaštitu
se za djecu preporučuju dvije doze. Djeca od 5
do 11 godina dobivaju manju količinu cjepiva
nego djeca starija od 12 godina.

Što roditelji trebaju još znati o
cijepljenju!

Cijepljenje je uspješna priča. Ono štiti nas i one
koje volimo.
Detaljno se i osobno informirajte kod Vašeg
pedijatra.
Evo nekoliko važnih činjenica:
●

Cijepljenje može uspješno potisnuti teške dječje
bolesti (kao npr.boginje).

●

Cijepljenje štiti djecu od teških
oblika bolesti i jača njihov imunološki sustav od
malena.

●

Vrlo je važno da se poštuje besplatni program cijepljenja djece i tijekom pandemije kao i termini
za cijepljenje, kako bi dijete bilo što je moguće
ranije i opsežno zaštićeno protiv oboljenja.

Važno je znati:
Objasnite svom djetetu cijepljenje. Dajemo
Vam podršku u tome. Klarinu priču o cijepljenju
protiv korone pogledajte ovdje:

Cijepite se sada!
Detaljno se informirajte o
cijepljenju kod liječnika odnosno u ljekarni.
Prijava na:
oesterreich-impft.at/jetzt-impfen

Ostale informacije na
sozialministerium.at/corona-schutzimpfung
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