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Za djecu

Sigurno si već čula/čuo za
koronavirus:

Puno je ljudi oboljelo od koronavirusa.
Odrasli se zbog toga često brinu - možda i
tvoji roditelji ili drugi koji paze na tebe.
Za odrasle već dulje vrijeme postoji cjepivo
protiv koronavirusa. Sada je i za svu djecu
stariju od 5 godina cjepivo konačno tu.
Možda se ne sjećaš više svog zadnjeg
cijepljenja. Možda se i malo bojiš. Vidjet ćeš
da će cijepljenje brzo proći. Ono te štiti da se
ne razboliš.
Najbolje je da razgovaraš s odraslima, t vojim
pedijatrom ili nekim drugim liječnikom.
Možeš ih pitati sve što želiš znati o cijepljenju.
Ovdje možeš pročitati priču kako je Klara
dobila prvo cjepivo protiv korone.

Za roditelje:
Cijepljenje protiv korone štiti Vaše
dijete od COVID-19 o
 boljenja.
Zašto je važno cijepiti dijete,
pročitajte u č injenicama za roditelje
i skrbnike na:
sozialministerium.at/corona-schutzimpfung

Klara ima 7 godina.
Cijepljenje protiv koronavirusa postoji
sada i za djecu Klarine dobi.

? !

4

Klara postavlja svojoj liječnici puno
pitanja o cijepljenju. Liječnica odgovara
na njih. Klara sada sve razumije.
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Klara i njeni roditelji odlučili su se za cijepljenje.
Mama je odmah dogovorila termin kod njene
liječnice.
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Klara je cijepljena i dobiva flaster. Vesela
je, tata također. Sljedeća 3 dana se Klara
dobro odmara.

Vrijeme je! Klara odlazi s tatom i malim
bratom Paulom liječnici.

Nakon tjedan dana Klara opet igra
nogomet Priča o svom cijepljenju: „Kada
ćete se vi cijepiti?”
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Cijepite se sada!

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

Ostale informacije na
sozialministerium.at/corona-schutzimpfung
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