Vaccinarea împotriva
COVID-19 recomandată
unor copii cu vârsta
cuprinsă între 6 luni și 4 ani
7 septembrie 2022
Experții în imunizare din Australia, Australian Technical Advisory Group on Immunisation,
recomandă vaccinarea împotriva COVID-19 copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 4 ani cu
sistemul imunitar compromis sever, dizabilități, cât și celor care au afecțiuni complexe și/sau
multiple care le cresc riscul de COVID-19 sever.
Acestea includ copiii cu următoarele afecțiuni sau similare:
•
•
•
•
•
•
•

Imunodeficiență severă primară sau secundară, inclusiv cei care urmează un tratament
pentru cancer sau care urmează tratamente imunosupresoare;
Transplant de măduvă osoasă sau celule stem sau terapie cu celule T cu antigen himeric
(CAR-T);
Boală cardiacă congenitală complexă;
Anomalii structurale ale căilor respiratorii sau boală pulmonară cronică;
Diabet zaharat tip 1;
Afecțiuni neurologice sau neuromusculare cronice; sau
O dizabilitate care necesită asistență frecventă în activitățile vieții de zi cu zi, cum ar fi
paralizia cerebrală severă sau sindromul Down (Trisomia 21).

Acești copii au un risc crescut de a se îmbolnăvi grav de COVID-19. Vaccinarea împotriva
COVID-19 va ajuta la reducerea acestui risc.
Copiii cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 4 ani care nu sunt înscriși în categoriile eligibile au un risc
foarte scăzut de a dezvolta o boală severă de COVID-19. Acestora nu li se recomandă să
primească un vaccin împotriva COVID-19 în acest moment.
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Ce vaccin vor primi copiii între 6 luni și 4 ani?
Copiilor eligibili cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 4 ani li se recomandă să primească 2 doze de
vaccin împotriva COVID-19, administrate la 8 săptămâni. Unii copii cu sistemul imunitar compromis
sever pot avea nevoie de 3 doze. Copiii din această categorie de vârstă pot primi vaccinul
Spikevax (Moderna).
Ce vaccinuri pot primi copiii cu vârsta de 5 ani și peste?
Toți copiii cu vârsta de 5 ani și peste pot primi vaccinul împotriva COVID-19 acum.
Copiii cu vârsta de 5 ani și peste pot primi fie vaccinul Moderna, fie Comirnaty (Pfizer) COVID-19.
Copiilor cu vârsta de 5 ani și peste li se recomandă să primească 2 doze de vaccin împotriva
COVID-19, administrate la 8 săptămâni. Unii copii cu sistemul imun compromis sever s-ar putea să
aibă nevoie de 3 doze.
Este de preferat ca copiii cu vârsta de 5 ani și peste să aibă aceeași marcă de vaccinuri pentru
ambele doze.
Vaccinuri împotriva COVID-19 și alte vaccinuri
The Australian Technical Advisory Group on Immunisation recomandă ca copiii cu vârsta cuprinsă
între 6 luni și 4 ani să aștepte între 7 și 14 zile între vaccinul lor împotriva COVID-19 și alte
vaccinuri, pentru a minimiza riscul de reacții adverse, cum ar fi febra. Cu toate acestea, vaccinul
împotriva COVID-19 poate fi administrat în același timp cu alte vaccinuri dacă ar fi dificil să se
administreze în momente separate, cum ar fi cu programe de informare în zone îndepărtate.
Dacă copilul dvs. a avut COVID-19
Copilul dvs. ar trebui să aștepte 3 luni după ce a primit rezultate pozitive la testul de COVID-19
înainte de a primi un vaccin împotriva COVID-19. Dacă copilul dvs. este eligibil pentru vaccinare,
următoarea vaccinare programată împotriva COVID-19 ar trebui să fie administrată cât mai curând
posibil după 3 luni. Copilul dvs. ar trebui să aibă în continuare toate dozele recomandate pentru el.
Când pot face o programare pentru ca copilul meu să primească un vaccin?
Rezervările sunt acum deschise pentru copiii eligibili din această grupă de vârstă prin intermediul
Vaccine Clinic Finder: https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/
Verificați în mod regulat, deoarece furnizorii de imunizări vor continua să adauge noi programări.
Informații suplimentare
Pentru mai multe informații, accesați www.health.gov.au sau sunați National
Coronavirus Helpline la 1800 020 080. Apăsați opțiunea 8 pentru servicii de interpretare
gratuite.
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