
 

  ....... طفلوالديِن ِگرامِی 
 

 از که )Masernschutzgesetz( رخکسُ  حفاظت در برابرِ مُ  قانونِ  وردِ درمُ  شمابه  ما
 تقويتِ  و رخکسُ  برابرِ  در حافظتمُ  قانونِ ( عتبر استمُ  آلمان فدرالِ  جمھوریِ  در 01/03/2020 تاريخِ 

  .کنيمسانی میرَ العاطّ ) 10/02/2010 به تاريخِ  واکسيناسيون از طريقِ  پيشگيری
  
 5 زيرِ  اطفال در صوصخُ  به. است انسان برایِ  باال رايتِ سِ  با قابليتِ  و خطرناک بسيار فونیِ عُ  بيماریِ  يک )Masern( رخکسُ 

 غزمَ  لتھابِ اِ  و )Lungenentzündung( الريهذات مانندِ  یجدّ  وارضِ عَ  است مکنمُ  بزرگساالن، و سال
)Gehirnentzündung( ) ِ( رخکسُ  از ناشی حادِ  زيرِ  یِ نندهروزان کُ لِ سکِفاليت اِ پاناسِ  دھد، خرُ ) فاليتآنسSSPE (نجرمُ  ھميشه 
  .شودمی مرگ به
  

 ‐Robert( ُکخ رتبِ رُ  یِ سسهؤم در واکسيناسيون دائمِ  ميسيونِ کُ  توسطِ  ،آلمان در رخکسُ  در برابرِ  واکسيناسيون Koch( 
 و 15 ھمچنين و 14 و 11 نينسِ  بين مکاناِ  ورتِ در صُ  بار، 2 بايد و شودمی توصيه) صحت زارتِ وِ  وابسته به درالفِ  یِ مؤسسه(

  .شود انجام گیماھ 23
  
 اکنون. است شده ايجاد پزشکی و راقبتیمُ  نھادھای ،اطفال نھادھای دارس،مَ  در رخکسُ  برابرِ  در حفاظتمُ  بھبودِ  برای قانون اين

 راقبتمُ  نھاد ،)Kindergarten( ولکتون در پذيرش زماندر  ،يک سالگی زماِن تکميلِ  از اطفال یِ کليه که است قرر شدهمُ 
 اثباتِ مدرک  ،)Ferienlagerت (تعطيال کمپِ  يا )Hortکودکستان ( )،Kindertagespflege( اطفالاز  روزانه

 نھاد ديريتمُ  به اثبات مدرکِ  اين نانچهچِ . دھند رائهاِ  را رخکسُ  بيماریِ بتال به اِ  از حاصل ايمنی يا انجام شده )ھای(واکسيناسيون
  .وجود نخواھد داشت طفل پذيرش یاجازه ،نگردد رائهاِ 

  
ً عُ  راقبتمُ خدمات  با( کارآموزی نھاد يا مکتب يک به ورود از قبل بايد ھمچنين اثباتمدرک  اين ) قانونی سنِ  زير افراد برای مدتا

 آنتی از طريقِ  اثبات( باشد بتال نگشتهبه اين بيماری مُ نيز  قبالً  و نشده واکسينه رخکسُ  در برابرِ  شما طفل چنانچه. گردد رائهاِ 
  .انجام نخواھد گرفتنيز  اجباری واکسيناسيونِ . شودثبت نام او انجام می با اين حال ،)خون در رخکسُ  بادیِ 

  
 وزیمکارآ نھاد/کتبم يا کودکستان ،اطفالروزانه از  راقبتِ مُ  نھاد ،ولکتون يکِ  در 2020 مارس 1 از قبل که اطفالی برایِ 
  .شود رائهاِ  وجودمُ  صونيتِ مَ  ياو  واکسيناسيون اثباتِ مدرک  31/07/2021 تاريخ تا بايد اند،شده پذيرش

  
 که والدينی و نيستند نياز وردِ مُ  اثباتِ مدرک  یِ رائهاِ  به قادر الذکرفوق نھادھای در خود طفل نامِ  ثبتِ  ھنگامِ  که والدينی
 برایِ  ديگری دعوتِ  آنگاه. * معرفی گردند صحت یِ اداره به بايد رعايت کنند، را 31/07/2021 تاريخِ  تا رائهاِ  ھلتِ مُ توانند نمی

 حاضر گفتگو برای افراد محق بر حضانت يا والدين چنانچه. کرد دخواھن دريافت صحت یِ اداره پزشکِ  با شاورهمُ  يک گفتگویِ 
ً مُ  يا/و نشوند  رسمی نقدیِ  یِ جريمه امکان مقرر نمودن ،نمايند خودداری رخکسُ  در برابرِ  واکسيناسيونانجام  از ھمچنان تعاقبا

  .برای آنھا وجود خواھد داشت يورو 2500 تا
  

 را) واکسيناسيون کارتِ  ثبت در از غير( پزشکی ھایگواھی دورِ صُ  و خون ھایآزمايشِ مربوط به  ھایھزينه بايد طفل والدينِ 
  .تقبل نمايند

 دريافتِ  به جازمُ پزشکی  به داليلِ ) درمانی شيمی سرطان، ايمنی، نقصِ  ثالمِ  نوانِ به عُ ( خاص ھایِ بيماری دليلِ  به که اطفالی
 پزشکِ  گواھیِ  توسطِ  بايد وجودمُ  صرفِ مَ  نعِ مَ  واردِ مَ . ھستند عافمُ  واکسيناسيونی وظيفه از ،نيستند زنده رخکِ سُ  نِ يواکس

  .شود اثبات صحت یِ اداره نزدِ ) جوانان و اطفال بِّ طِ  تخصصِ مُ ( تخصصمُ 
   

ر ننموده استرا  رعیشَ  داليلِ  به واکسيناسيونی وظيفه از عافيتمُ  ،قانون   . ُمقَرَّ
 اثباتِ  مکانِ اِ  روری است کهزمانی ضَ  فقط صحت یِ الع به ادارهاطّ  ،سالگی 2 کمتر از اما گیسال 1 سنِ  از اطفال برایِ * 

 در ،گیسال 2 سنِ  ازاطفال  در. )ندارد وجود سرخک در برابر صونيتمَ  و( نداشته باشد جودوُ  رخکسُ  حافظتیِ مُ  واکسيناسيونِ 
 طلعمُ  صحت یِ اداره بايد) رخکسُ  برابرِ  در صونيتمَ  عدمِ  و( رخکسُ  حافظتیِ مُ  واکسيناسيونِ  2 اثباتِ  مکانِ اِ  دمِ عَ  ورتِ صُ 

  .گردد
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  حترامبا اِ 
 صحت یِ اداره منسوبين
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