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Pandemia de coronavirus
afectează copilul
dumneavoastră!

Coronavirusul a schimbat radical viața de zi cu
zi a copiilor și adolescenților:
Închiderile de grădinițe și școli, învățământul
la distanță și limitările de contact afectează
toate familiile. Părinții și tutorii își fac griji și
manifestă n
 esiguranță. Aici primiți informații,
despre cum vă puteți proteja copilul.
Studiile au dovedit faptul că:
●

problemele de sănătate mintală, problemele de comportament, stresul și fricile au
înregistrat la copii, ca urmare a pandemiei,
creșteri semnificative.

●

Dacă se afectează structurile normale de f amilie
și contactele sociale, copiii pot fi afectați în
dezvoltarea lor cognitivă, emoțională și socială.

Important de știut:
În Austria trăiesc 600.000 copii cu vârste
cuprinse între 5 și 11 ani. În perioada i ulie –
noiembrie 2021 11,5 la sută din toate infecțiile
cu virusul SARS-CoV-2 confirmate în Austria
au fost la copii din această grupă de v ârstă.
Aproape jumătate (44,5 la sută) s-au
îmbolnăvit de COVID-19.

De ce este important să vă
vaccinați copilul!

Și copiii se pot infecta și îmbolnăvi de corona
virus și transmite și altora boala. Vaccinul
împotriva coronavirusului vă protejează
copilul.
●

Prin comparație cu alte boli ale copiilor, pentru
care copiilor li se administrează bine-nțeles
vaccinuri, în prezent virusul COVID-19 apare
tot mai des. Chiar și copii se îmbolnăvesc de
COVID-19.

●

Copii cu afecțiuni anterioare prezintă un risc
mai ridicat de a face o formă mai gravă a bolii.

●

În cazuri foarte rare, ca urmare a unei infecții cu
SARS-CoV-2, poate apărea la copii noua formă
de „Sindrom Pediatric Inflamator Multiorgan
(PIMS)“. Această afecțiune poate avea efecte
grave, însă ea poate fi tratată de obicei foarte bine.

●

Vaccinul este recomandat în general copiilor
de peste 5 ani. Pentru copiii între 5-11 ani există
vaccinuri speciale pentru copii.

Important de știut:
Părinții sunt cei care hotărăsc, dacă copilul să
fie vaccinat și cu care dintre vaccinuri. Medicii
pediatri vă stau la dispoziție cu informații. Dați
și copiilor dumneavoastră ocazia de a pune
întrebări cu ocazia vaccinării.

Siguranța copilului
dumneavoastră înainte de
toate!

Studiile efectuate sub control strict au
confirmat eficacitatea și siguranța vaccinului
împotriva coronavirusului la copii. La copiii
peste 5 ani se recomandă administrarea la un
interval de 3 săptămâni, a 2 doze de vaccin
Comirnaty de la firma BioNTech/Pfizer.
Vaccinul protejează împotriva:
●

îmbolnăvirii cu COVID-19.

●

Efecte adverse (ca de ex. oboseală, dureri de
cap, tulburări de somn, capacitate redusă de
concentrare), ce pot apărea și în cazul unor forme
ușoare sau asimptomatice ale bolii.

●

Îmbolnăvirea prin contagiune a membrilor
f amiliei (de ex. frați/surori mai mici, care încă nu
pot fi încă vaccinați sau care manifestă un risc
ridicat de a face o formă gravă a bolii).

Important de știut:
Vaccinul de coronavirus este bine tolerat,
foarte eficient și protejează copiii împotriva
îmbolnăvirilor cu COVID-19, precum și a urmărilor bolii. Pentru o protecție inițială a copiilor
se recomandă administrarea a două doze.
Copiilor între 5-11 ani li se administerază o doză
mai mică de vaccin decât copiilor peste 12 ani.

Ce-ar mai trebui să știe părinții
despre vaccinuri!
Vaccinurile sunt o poveste de succes. Ele ne
protejează atât pe noi înșine, cât și pe cei la
care ținem. Informați-vă în detaliu și personal
la medicul dumneavoastră pediatru.
Aici aveți câteva aspecte importante:
●

Vaccinurile pot limita cu succes boli grave la
copii(ca de ex. variola).

●

Vaccinurile protejează copii de boli grave și
întăresc sistemul lor imunitar de când sunt încă
mici.

●

Este extraordinar de important, ca schema
gratuită de vaccinare să fie continuată și în
timpul pandemiei, precum și să se respecte
programările la vaccinare, astfel ca și copilul dumneavoastră să fie protejat împotriva
îmbolnăvirii, cât mai din timp.

Important de știut:
Explicații copilului dumneavoastră ce înseamnă vaccinarea. Vă susținem în acest sens.
Aici aveți povestea Klarei despre vaccinarea
împotriva coronavirusului:

Vaccinați-vă acum!
Informați-vă în detaliu despre
vaccin la medicul dumneavoastră sau la farmacie. Programări la:
oesterreich-impft.at/jetzt-impfen

Informații suplimentare la
sozialministerium.at/corona-schutzimpfung
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