Cepljenje proti COVID-19
se priporoča za nekatere
otroke stare od 6 mesecev
do 4 let
07. september 2022
Avstralski strokovnjaki za imunizacijo, Australian Technical Advisory Group on Immunisation
priporočajo cepljenje proti COVID-19 otrokom, ki so stari od 6 mesecev do 4 let z zelo oslabljenim
imunskim sistemom, invalidnostjo in tistimi, ki imajo zapletene in/ali več bolezenskih stanj, ki
povečajo tveganje za razvoj hude oblike COVID-19.
To vključuje otroke z naslednjimi ali podobnimi stanji:
•
•
•
•
•
•
•

Težka primarna ali sekundarna imunska pomanjkljivost, vključno s tistimi, ki so vključeni v
zdravljenje raka ali so na imunosupresivnem zdravljenju;
Presaditev kostnega mozga ali zarodnih celic ali terapija s kimeričnim antigenskim T
receptorjem (CART-T);
Zapletena kongenitalna bolezen srca;
Strukturne anomalije dihalnih poti ali kronična pljučna bolezen;
Sladkorna bolezen tipa 1;
Kronična nevrološka ali živčno-mišična bolezen; ali
Invalidnost, ki zahteva pogosto pomoč pri aktivnostih v vsakodnevnem življenju, kot sta
cerebralna paraliza ali Downov sindrom (trisomija 21).

Ti otroci imajo povečano tveganje za razvoj hude bolezni zaradi COVID-19. Cepljenje proti
COVID-19 pomaga zmanjšati tveganje.
Otroci, ki so stari od 6 mesecev do 4 let, ki niso uvrščeni v obstoječe kategorije imajo zelo nizko
tveganje za razvoj hude bolezni zaradi COVID-19. Njim se ne priporoča, da tokrat prejmejo
cepivo proti COVID-19.
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Katero cepivo bodo prejeli otroci, ki so stari od 6 mesecev do 4 let?
Otrokom, ki se lahko cepijo in, ki so stari od 6 mesecev do 4. let se priporoča, da prejmejo 2
odmerka cepiva proti COVID-19 v razmaku 8. tednov. Nekateri otroci z zelo poškodovanim
imunskim sistemom morda potrebujejo 3 odmerke. Otroci v tem starostnem razponu lahko
prejmejo cepivo Spikevax (Moderna).
Katera cepiva lahko prejmejo otroci, ki so stari 5 let ali so starejši?
Vsi otroci, ki so stari 5 let ali so starejši lahko zdaj prejmejo cepivo proti COVID-19.
Lahko otroci, ki so stari 5 let ali so starejši prejmejo cepivo proti COVID-19 Moderna ali Comirnaty
(Pfizer). Otrokom, ki so stari 5 let in več se priporoča, da prejmejo 2 odmerka cepiva proti
COVID-19 v razmaku 8 tednov. Nekateri otroci z zelo oslabljenim imunskim systemom morda
potrebujejo 3 odmerke.
Priporočljivo je, da otroci, ki so stari 5 let ali več prejmejo isto znamko cepiva za oba odmerka.
Cepiva proti COVID-19 in druga cepiva
Australian Technical Advisory Group on Immunisation priporoča, da naj otroci, ki so stari 6
mesecev do 4 leta počakajo 7 do 14 dni med cepivom proti COVID-19 in drugimi cepivi, da bi
minimalizirali tveganje za razvoj stranskih učinkov kot je vročina. Vendar pa se s cepivom proti
COVID-19 lahko cepijo istočasno kot z drugimi cepivi, če bi bilo preveč zapleteno cepiti v različnih
terminih, kot je to pri programih ozaveščanja na oddaljenih področjih.
Če je vaš otrok imel COVID-19
Vaš otrok mora počakati 3 mesece po tem, ko je bil/a na testu za COVID-19 pozitiven preden ga/jo
cepijo s cepivom proti COVID-19. Če se vaš otrok lahko cepi, mora biti naslednje cepljenje s
COVID-19 takoj, ko je to mogoče po 3. mesecih. Vaš otrok lahko prejme vse odmerke, ki so
priporočeni.
Kdaj lahko rezerviram termin za cepljenje otroka?
Termin cepljenja lahko rezervirate za otroke v tej starostni skupini, ki se lahko cepijo preko Iskalca
cepilnih klinik: https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/
Redno preverjajte stran, saj ponudniki cepljenja ves čas dodajajo nove termine.
Več informacij
Za več informacij obiščite www.health.gov.au ali pokličite National Coronavirus Helpline
(nacionalno telefonsko linijo za pomoč pri koronavirusu) na 1800 020 080. Za storitve
tolmačenja pritisnite možnost 8.
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