Ваксини срещу COVID-19
за деца и юноши:
информация за родители
и настойници
Последна актуализация: 10 януари 2022 г.
Ваксината срещу COVID-19 е одобрена и се препоръчва за хора на възраст 5 и повече
години. Вече са на разположение часове за ваксинация срещу COVID-19 за деца,
навършили 5 години.
Spikevax (Moderna) е одобрена и се препоръчва за хора на възраст 12 и повече години. В
момента тя се оценява за деца на възраст от 6 до 11 години.

Защо трябва да се ваксинират децата и тийнейджърите?
Има много причини децата и юношите да се ваксинират срещу COVID-19, включително:
•
•
•
•
•
•

защита от прихващането на COVID-19
намаляване на риска от сериозно заболяване, дългосрочни странични ефекти или
продължителен COVID
помага им да се върнат на училище
свързва ги отново със семейството и приятелите им
връща ги обратно към нещата, които те обичат да правят, като отборни спортове,
ходене на концерти, пътувания, и
забавяне на разпространението на вируса в общността.

Ваксинацията срещу COVID-19 също защитава техните:
•
•
•
•

семейство
приятели
съученици и
съотборници.

COVID-19 vaccines for children and teenagers: information for parents and guardians - 13012022 - Bulgarian

Как действат ваксините срещу COVID-19?
Ваксините срещу COVID-19 възпрепятстват хората да се разболеят тежко от COVID-19.
Ваксините обучават тялото Ви да се отърве от COVID-19, ако влезе в контакт с него.
Ваксините Pfizer и Moderna не съдържат никакъв жив вирус и не могат да Ви предадат
COVID-19.

Какво да очакват след ваксинацията си
Защитата чрез ваксината срещу COVID-19 започва около 2 до 3 седмици след първата
доза.
Ето защо е важно детето Ви да продължи да бъде в безопасност и да:
•
•
•
•

практикува добра хигиена, като измиване на ръцете си
стои на 1,5 метра от други хора
следва ограниченията за обществени събирания, и
знае кога и как да се изолира, ако трябва.

Ще имат ли странични ефекти?
Вашето дете може да получи някои странични ефекти след ваксинацията. Повечето
странични ефекти продължават не повече от няколко дни и те ще се възстановят без
никакви проблеми. Честите реакции към ваксинацията включват:
•
•
•

болезненост в ръката
лека треска
главоболие.

Ако имате някакви притеснения относно симптомите на Вашето дете, можете да получите
повече информация на www.health.gov.au или да се обадите на National Coronavirus
Helpline на 1800 020 080. За преводачески услуги се обадете на 131 450 и поискайте
National Coronavirus Helpline.
Можете също да обсъдите всички притеснения или въпроси, които имате относно
ваксинацията срещу COVID-19, с Вашия лекар или здравен специалист, преди ваксината
да бъде поставена на Вашето дете.

Коя ваксина ще бъде поставена на детето ми?
Има някои разлики във ваксините срещу COVID-19 за деца на възраст от 5 до 11 години и
за хора на възраст 12 и повече години.
На децата на възраст от 5 до 11 години ще бъдат поставени 2 дози от ваксината, с
интервал от 8 седмици. Този срок може да бъде съкратен до 3 седмици при специални
обстоятелства. Дозата за деца на възраст от 5 до 11 години е една трета от дозата за
хора на възраст 12 и повече години.
На децата на възраст над 12 години ще бъдат поставени 2 дози от ваксината, с интервал
от 3 до 6 седмици.

Запомнете датата за втората доза на детето
Важно е Вашето дете да получи две дози от ваксината, тъй като втората доза осигурява
пълна защита срещу COVID-19 и гарантира, че защитата продължава по-дълго.
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Съгласие
Родителите могат да бъдат помолени да дадат съгласие детето им да бъде ваксинирано.
Като цяло, родителят или законният настойник на детето има право да даде съгласието
си за ваксинация. В някои щати и територии по-възрастните юноши може да са в
състояние да дадат своето собствено съгласие.
Ваксината срещу COVID-19 на Вашето дете ще бъде записана в неговия Immunisation
History Statement. Ако Вашето дете е на възраст 14 години и повече, вече няма да имате
достъп до неговия Australian Immunisation Record от съображения за поверителност.
Можете да получите извлечение от имунизационната история на детето си, ако имате
съгласието му. Още информация е достъпна чрез Services Australia
https://www.servicesaustralia.gov.au/how-to-get-immunisation-history-statement

Повече информация
За повече информация относно ваксините срещу COVID-19 посетете
www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages или се обадете на National Coronavirus
Helpline на 1800 020 080. За преводачески услуги се обадете на 131 450 и поискайте
National Coronavirus Helpline.
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