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Dragi părinți!
Dragi tutori legali!

La 29 mai 2021, EMA (Agenția Europeană pentru Medicamente) a recomandat aprobarea vaccinului
Comirnaty de la Pfizer / BioNTech după ce vaccinul a fost verificat pentru eficacitate și siguranță
pentru utilizare la copiii de la vârsta de 12 ani.

Studiul pentru aprobarea vaccinului la copii cu vârsta de 12 ani și peste a arătat că utilizarea
Comirnaty este sigură și extrem de eficientă în prevenirea COVID-19 simptomatic confirmat de
laborator, chiar și la persoanele cu vârsta cuprinsă între 12 și 15 ani.

În principiu, copiii sunt mai puțin predispuși să se îmbolnăvească grav cu Covid-19 decât adulții, dar
apar boli grave din nou și din nou, care necesită spitalizare și, în cazuri deosebit de grave, tratament
în unitatea de terapie intensivă. Deseori s-au observat cazuri de durată și asimptomatice de ,, Covid
lung,,.

Pentru a reveni într-un fel la normalitate în viața școlară, dar și în viața privată , pentru a se întâlnii cu
prietenii și pentru a putea călătorii în concediu, si pentru a asigura mai multă siguranță copiilor
dumneavoastră, este importantă vaccinarea.

În plus, am dori să subliniem că, în conformitate cu situația legală actuală, nu este necesar ca toți
elevii să participe la testele nazale, dacă pot fi furnizate dovezi ale unui risc epidemiologic scăzut.
Aceasta include, de asemenea, dovada vaccinării cu vaccinul enumerat mai sus
- Începând cu a 22-a zi după prima vaccinare, deși aceasta nu trebuie să aibă loc cu mai mult de 3 luni
în urmă
- A doua vaccinare, deși aceasta nu trebuie să aibă loc cu mai mult de 9 luni în urmă.
Detaliile pot fi găsite în secțiunea 4a (7) din Ordonanța școlară COVID-19 2020/21.

Copiii de la vârsta de 12 ani pot fi înregistrați pentru vaccinarea Covid în Niederösterreich la
www.impfung.at .
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