Діти в умовах пандемії
Пандемія коронавірусу глибоко проникає у
життя дітей та підлітків. Їхня якість життя та
психічне здоров’я страждають від обмежень.
Дослідження підтверджують:
•

Психічні скарги, особливості поведінки, стрес
та страхи через пандемію трапляються у дітей

Зробыть щеплення зараз!
Отримайте докладну інформацію про
щеплення у свого лікаря або у своїй
аптеці. Реєстрація на сайті:
impfen.gv.at

та підлітків все частіше.
•

Захистіть свою
дитину!

Страждає когнітивний, емоційний та соціаль-

Вакцинація ефективна!

ний розвиток дітей та підлітків.
•

Вакцинація від
коронавірусу

Все частіше зустрічаються такі симптоми, як
надлишкова вага через недостатню фізичну
активність та нездорове харчування, порушення сну та головний біль.

Це важливо знати
В Австрії проживає приблизно 600 000
дітей віком від 5 до 11 років. За період
з початку липня 2021 р. до середини
січня 2022 р. 11,5 відсотків усіх
підтверджених в Австрії захворювань
на інфекцію SARS-CoV-2 припало на
дітей цієї вікової групи. Приблизно
половина (51,65 %) захворіла на
COVID‑19. (Джерело: AGES)

Додаткову інформацію
(на різних мовах) Ви знайдете
на нашому сайті:
sozialministerium.at/corona-schutzimpfung

Вихідні дані
Власник видання та видавник:
Федеральне міністерство соціального захисту, охорони
здоров’я, догляду та захисту споживачів (BMSGPK)
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Чому важливо зробити
щеплення Вашій дитині!

Безпека Вашої дитини на
першому місці!

Вакцинація — це історія
успіху!

Штам омікрон заразніше, ніж попередні штами.
Щеплення захищає дітей від 5 років проти
COVID-19.

Строго контрольовані дослідження підтвердили ефективність та безпеку вакцинації від
коронавірусу для дітей. Вакцина захищає від:

Вакцинація належить до найбільших дос ягнень медицини. Вона рятує життя та щорічно
попереджує мільйони смертей від небезпечних для життя хвороб.

•

•

У порівнянні з іншими хворобами COVID-19 зараз

захворювання на COVID-19.

зустрічається набагато частіше. Діти, що відвідують дитячий садок або школу, мають підвищений

•
•

ризик зараження коронавірусом.

Віддалених наслідків COVID-19 (наприклад,

Діти з раніше перенесеними захворюваннями

після легкого або безсимптомного протікання

(наприклад, астмою, великою надлишковою

хвороби.

вагою) знаходяться під особливою загрозою.

•

Вакцинація захищає та забезпечує здоровий
ріст дітей.

•
•

•

захворювання (наприклад, віспу).

виснаження, головний біль, порушення сну, зниження концентрації), які можуть виникати навіть

•

Вакцинація успішно перемагає тяжкі дитячі

Регулярно перевіряйте статус щеплення

Після вакцинації треба берегтися протягом

Вашої дитини та не забувайте про інші важливі

Щеплення рекомендується для дітей віком від

трьох днів та відмовитися від спорту на один

дитячі щеплення!

5 років. Для дітей віком від 5 до 11 років існує

тиждень.

власна дитяча вакцина від BioNTech / Pfizer.
•
•

Як і у випадку інших щеплень, можуть виникати

Для першого вироблення імунітету діти отриму-

реакції на вакцинацію, такі як почервоніння або

ють два щеплення з інтервалом у три тижні. Для

затвердіння на місці щеплення, головний біль,

дітей віком від 12 до 17 років рекомендується

втома або лихоманка, які зазвичай проходять самі

також третє щеплення через 6 місяців після

собою за кілька днів.

другої вакцинації.

Для дітей:

Це важливо знати

Це важливо знати

Чи робити дитині щеплення, вирішуєте
Ви разом з Вашою дитиною. Дайте
своїм дітям можливість самим ставити
запитання під час вакцинації!

Діти, що заразилися, можуть передавати
вірус іншим, навіть якщо симптоми
хвороби ніяк не проявляються.

Історія вакцинації Клари від
коронавірусу

