Вакцинација против COVID-19
препоручена некој деци
између 6 месеци и 4 године
старости
7. септембар 2022.
Стручно тело за имунизацију у Аустралији, Australian Technical Advisory Group on
Immunisation (Аустралијска техничка саветодавна група за имунизацију), препоручује да се
деца од 6 месеци до 4 године старости вакцинишу против COVID-19 ако су озбиљно
имунокомпромитована, имају инвалидитет или сложене и/или вишеструке болести због којих
је код њих ризик од COVID-19 већи.
То укључује децу која имају неку од следећих или сличних болести/стања:
•
•
•
•
•
•
•

Озбиљну примарну или секундарну имунодефицијенцију, укључујући децу која
примају третман за рак или имуносупресивне лекове;
Пресађену коштану срж или матичне ћелије или примају химеричну антиген
рецепторску (CAR)-T ћелијску терапију;
Сложену урођену болести срца;
Структуралне аномалије дисајних путева или хроничну болест плућа;
Дијабетес мелитус тип 1;
Хронична неуролошка или неуромишићна стања; или
Инвалидитет који изискује честу помоћ са свакодневним активностима, на пример
озбиљну церебралну парализу или Даунов синдром (тризомију 21. хромозома).

Код те деце постоји већи ризик да ће се озбиљно разболети од COVID-19. Вакцинација
против COVID-19 ће допринети смањењу тог ризика.
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Код деце између 6 месеци и 4 године старости која нису наведена у категоријама деце тог
узраста која имају право на вакцинацију постоји веома мали ризик да ће се озбиљно
разболети од COVID-19. Њима се за сада не препоручује да се вакцинишу против COVID-19.
Коју вакцину ће примити деца између 6 месеци и 4 године старости?
Деци између 6 месеци и 4 године старости која имају право на вакцину се препоручују 2 дозе
вакцине против COVID-19 које треба да се приме у размаку од 8 недеља. Некој деци која су
озбиљно имунокомпромитована ће можда бити потребне 3 дозе. Деца тог узраста ће моћи
да приме вакцину Spikevax (Moderna).
Које вакцине могу да приме деца од 5 година и старија?
Сада сва деца од 5 година и старија могу да се вакцинишу против COVID-19.
Деца од 5 година и старија могу да приме или вакцину Moderna или вакцину Pfizer против
COVID-19. Деци од 5 година и старијој се препоручује да приме 2 дозе вакцине против
COVID-19 у размаку од 8 недеља. Некој деци која су озбиљно имунокомпромитована ће
можда бити потребне 3 дозе.
Пожељно је да деца од 5 година и старија приме обе дозе од исте вакцине.
Вакцине против COVID-19 и друге вакцине
Australian Technical Advisory Group on Immunisation (Аустралијска техничка саветодавна
група за имунизацију) препоручује да деца између 6 месеци и 4 године старости сачекају 7
дo 14 дана између вакцине против COVID-19 и других вакцина да би се смањио ризик од
нуспојава, на пример температуре. Међутим, вакцина против COVID-19 може да се да
истовремено са другим вакцинама ако би посебни термини представљали тешкоће, на
пример ако се вакцинација врши на теренској клиници у удаљеним крајевима земље.
Ако је ваше дете прележало COVID-19
Ваше дете са вакцинацијом против COVID-19 треба да сачека 3 месеца након позитивног
резултата теста на COVID-19. Ако ваше дете има право на вакцинацију, следећу дозу
вакцине против COVID-19 треба да прими што пре када од тога прође 3 месеца. Ваше дете у
сваком случају треба да прими све дозе вакцине које су му препоручене.
Када могу да закажем термин за вакцинацију мог детета?
Сада преко проналазача клиника за вакцинацију - Vaccine Clinic Finder - можете да закажете
термин за вакцинацију деце у овој старосној групи:
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/
Редовно проверавајте, јер ће клинике и здравствени радници за имунизацију стално
додавати нове термине.

www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages
COVID-19 vaccination recommended for some children aged 6 months to 4 years - 20092022 - Serbian

2

Више информација
За више информација, посетите www.health.gov.au или назовите дежурну
телефонску службу за питања о вирусу корона - National Coronavirus Helpline - на
1800 020 080. Притисните опцију бр. 8 за бесплатне преводилачке услуге.
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