Informacije o cijepljenju
Dragi roditelji i skrbnici djece i mladeži,
Cijepljenje protiv korona virusa bilo je i jest izlaz iz pandemije. Međutim, pandemija korone
još uvijek nije savladana. Ovim dopisom Vas želimo informirti o cijepljenju djece i mladih
protiv korone te Vam predstaviti ponude zaštitnog cijepljenja ovdje u Offenbachu
S kontinuiranim daljnjim razvojem higijenskih koncepata u našim školama i dosljednim
provođenjem ovih koncepata, rizik od prijenosa virusa se može smanjiti. Cijepljenjem protiv
korone trebalo bi što je više moguće smanjiti ozbiljan tijek bolesti i dugoročne posljedice u
populaciji.
U aktualiziranoj preporuci za cijepljenje protiv korone od prosinca 2021. godine, Stalni odbor
za cijepljenje (STIKO) pri Institutu Robert Koch izdaje preporuku za cijepljenje za sve osobe
u dobi od 5 do 11 godina s prethodnim oboljenjima. Osim toga, cijepljenje se posebno
preporučuje djeci u čijem okruženju se nalaze kontaktne osobe s visokim rizikom od teškog
tijeka bolesti uzrokovane virusom Covid-19, a koje se same ne mogu ili se samo nedovoljno
mogu zaštiti cijepljenjem. Međutim, na Vaš individualni zahtjev, dragi roditelji i skrbnici, mogu
se cijepiti i djeca bez prethodnih oboljenja. Osim toga, od kolovoza 2021. godine mogu se
cijepiti i svi mladi od 12 do 17 godina bez prethodnih oboljenja. Sada im se preporuča i
takozvano dopunsko cijepljenje, tri mjeseca nakon osnovne imunizacije.
Osim zaštite od zaraze, prijenosa i teškog tijeka bolesti, preporučuje se i cijepljenje protiv
korone za djecu i adolescente, jer još uvijek nije jasno koliko često dugoročne posljedice
korona bolesti (Long-COVID) mogu nastupiti kod djece i adolescenata. Stalni odbor za
cijepljenje (STIKO) se slaže s procjenom da, na temelju trenutnih saznanja, koristi od
cijepljenja nadmašuju rizik od vrlo rijetkih nuspojava cijepljenja, također kod djece i mladeži.
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Osim toga, nakon potpunog cijepljenja i osvježenja (booster), ispunjeni su zahtjevi 2G i 3G
pravila u svakodnevnom životu i olakšan je pristup raznim (rekreativnim) mjestima ili prilikom
korištenja javnog prijevoza.
Grad Offenbach od prosinca 2021. nudi mogućnosti cijepljenja bez čekanja za djecu u dobi
od 5 do 11 godina. Mladež od 12 gdine se također može cijepiti u Offenbachu, u stanici za
cijepljenje Bernardbau. Sve aktualne ponude cijepljenja i informacije o temi cijepljenja
možete pronaći na stranici www.offenbach.de/impfen.
Ako je moguće, na cijepljenje sa sobom ponesite iskaznicu o cijepljenju i iskaznicu
zdravstvenog osiguranja. Ali obavezno sa sobom ponesite (dječju) osobnu iskaznicu.
Anamneza i informativni list za mRNA cjepivo također su potrebni i treba ih ispuniti i potpisati
te ponijeti sa sobom na cijepljenje. Vi, kao roditelji i skrbnici, ispunjavate obrasce za djecu.
Prilikom cijepljenja djece također treba imati na umu da svi djetetovi zakonski skrbnici
moraju pristati na cijepljenje. Međutim, nije potrebno da se oba rodtelja pojave na terminu.
Tada je dovoljan potpis. Poveznicu za preuzimanje obrasca za pristanak možete pronaći na
www.offenbach.de/impfen. Ako niste u mogućnosti unaprijed ispuniti obrasce, to možete
učiniti i u stanici za cijepljenje.
Naravno, detaljne savjete možete dobiti i od liječnika u stanici za cijepljenje.
Informacije o Biontechovom cjepivu za djecu:
Djeca u dobi od 5 do 11 godina primaju cjepivo posebno prilagođeno za njih. Najveća razlika
u odnosu na Biontechovo "cjepivo za odrasle" počiva u doziranju i količini primijenjenog
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cjepiva: umjesto 30 mikrograma cjepiva na 30 mililitara, djeca primaju samo 10 mikrograma
cjepiva u volumenu cijepljenja od 20 mililitara. Sastav cjepiva je također lagano prilagođen
kako bi se s jedne strane produžio rok trajanja cjepiva, a s druge kako bi se omogućila
optimalna podnošljivost za djecu.
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