Očkovanie proti COVID-19
odporúčané niektorým
deťom vo veku od 6
mesiacov do 4 rokov
7. septembra 2022
Austrálski odborníci na imunizáciu, Australian Technical Advisory Group on Immunisation,
odporúčajú očkovanie proti COVID-19 pre deti vo veku od 6 mesiacov do 4 rokov s vážnou
imunikompromitáciou, zdravotným postihnutím a/alebo viacerými zdravotnými problémami, ktoré
zvyšujú ich riziko vážneho ochorenia na COVID-19.
Medzi ne patria deti s nasledovnými alebo podobnými zdravotnými problémami:
•
•
•
•
•
•
•

Vážny primárny alebo sekundárny nedostatok imunity vrátane tých, u ktorých prebieha
liečba na rakovinu alebo na potlačenie imunity;
Transplantácia kostnej drene alebo kmeňových buniek, alebo terapia T-buniek (CAR-T)
chimérickým antigénom;
Komplexná vrodená choroba srdca;
Štrukturálne anomálie dýchacích ciest alebo chronická choroba pľúc;
Cukrovka typu 1;
Chronické neurologické alebo neuromuskulárne stavy;
Zdravotné postihnutie, ktoré vyžaduje častú pomoc pri každodennom živote, ako napríklad
vážna mozgová obrna alebo Downov syndróm (Trisomy 21).

Tieto deti majú vyššie riziko vážneho ochorenia následkom vírusu COVID-19. Očkovanie proti
COVID-19 im pomôže pri znížení tohto rizika.
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Deti vo veku od 6 mesiacov do 4 rokov, ktoré nie sú uvedené v týchto kategóriach, majú iba veľmi
malé riziko, že sa u nich vyvinie vážne ochorenia následkom vírusu COVID-19. Týmto deťom sa v
súčasnosti neodporúča očkovanie proti COVID-19.
Akú vakcínu dostanú deti vo veku od 6 mesiacov do 4 rokov?
Spôsobilým deťom vo veku od 6 mesiacov do 4 rokov sa odporúča podanie 2 dávok vakcíny proti
COVID-19, ktoré sú podané v rozpätí 8 týždňov. Niektoré deti s vážnou imunokompromitáciou
môžu potrebovať 3 dávky. Deťom v tomto veku môže byť podaná vakcína Spikevax (Moderna).
Ktoré vakcíny môžu byť podané deťom vo veku 5 a viac rokov?
Všetky deti vo veku od 5 rokov už teraz môžu dostať vakcínu proti COVID-19.
Deťom vo veku od 5 rokov môže byť podaná buď vakcína Moderna alebo Pfizer proti COVID-19.
Deťom vo veku od 5 a viac rokov sa odporúča podanie 2 dávok vakcíny proti COVID-19 v
časovom rozpätí 8 týždňov. Deti s vážnou imunokompormitáciou môžu potrebovať 3 dávky.
Je preferované, aby bola deťom vo veku 5 a viac rokov podaná tá istá značka vakcíny pre obidve
dávky.
Vakcíny proti COVID-19 a iné vakcíny
Australian Technical Advisory Group on Immunisation odporúča deťom vo veku od 6 mesiacov do
4 rokov počkať 7 až 14 dní medzi podaním vakcíny proti COVID-19 a inými vakcínami za účelom
minimalizácie rizika vedľajších účinkov, ako je napríklad horúčka. Avšak vakcíny proti COVID-19
môžu byť podané v rovnakom čase ako iné vakcíny, ak by bolo obtiažne ich podať v rozdielnom
čase, ako je to napríklad v osvetových programoch vo vzdialených oblastiach.
Ak vaše dieťa prekonalo COVID-19
Vaše dieťa by malo počkať 3 mesiace po pozitívnom výsledku testu na COVID-19 pred podaním
vakcíny proti COVID-19. Ak má vaše dieťa nárok na očkovanie, malo by byť plánované očkovanie
proti COVID-19 uskutočnené akonáhle je to po 3 mesiacoch možné. Vaše dieťa by malo stále
dostať všetky odporúčané dávky.
Kedy môžem objednať moje dieťa na očkovanie?
Termíny na očkovanie pre spôsobilé deti v tejto vekovej skupine sú otvorené cez Vaccine Clinic
Finder: https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/
Kontrolujte pravidelne túto stránku, keďže na ňu budú poskytovatelia imunizačných služieb
pridávať ďalšie termíny.
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Ďalšie informácie
Pre ďalšie informácie navštívte www.health.gov.au alebo volajte na National
Coronavirus Helpline na 1800 020 080. Pre bezplatné tlmočnícke služby stlačte klapku
8.
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