والدين عزيز کودک ...........
بدين وسيله شما را در مورد قانون حفاظت در برابر سرخک )قانون پيشگيری از
سرخک و تقويت پيشگيری از طريق واکسيناسيون مورخ  (10.02.2010که از تاريخ
 01.03.2020در آلمان به اجرا در میآيد ،مطلع میسازيم.
سرخک برای انسان يک بيماری عفونی بسيار خطرناک و به شدت مسری است .بخصوص در کودکان
زير  5سال و بزرگساالن ممکن است عوارض شديد مانند ذات الريه و عفونت مغزی )انسفاليت( پديد
آورد ،که پان انسفاليت اسکلروز کننده نيمه حاد ) (SSPEناشی از سرخک ھمواره منجر به مرگ
میگردد.
در آلمان ،واکسيناسيون عليه سرخک از طرف کميسيون دائمی واکسيناسيون در انستيتوی روبرت کخ
)انستيتوی فدرال در بخش وزارت بھداشت( توصيه میشود و بايد
 2بار ،حتی االمکان در سنين  11تا  14و ھمچنين  15تا  23ماھگی انجام گيرد .قانون بايد محافظت
در برابر سرخک را در مدارس ،مھدکودکھا ،مراکز گروھی و پزشکی بھبود بخشد .اکنون اجباری شده
است که ھمه کودکان از پايان يک سالگی ھنگام پذيرش در مھدکودک ،مرکز روزانه نگھداری از
کودکان ،خوابگاه يا اردو يک گواھی در مورد واکسيناسيون انجام گرفته يا ايمنی بوجود آمده در اثر ابتال
به سرخک ارائه کنند .در صورتی که اين گواھی به مديريت مراکز مربوطه ارائه نگردد ،امکان پذيرش
کودک وجود ندارد.
قبل از پذيرش در يک مدرسه يا مرکز آموزشی )با نگھداری از افراد عمدتا زير سن قانونی( نيز بايد
اين گواھی ارائه شود .اگر فرزند شما عليه سرخک واکسينه نشده و به آن مبتال نيز نبوده است )تشخيص
آنتی بادی سرخک در خون( ،با اين وجود نيز به مدرسه خواھد رفت .واکسيناسيون اجباری نيز انجام
نخواھد گرفت.
برای کودکانی که قبل از اول مارس  2020در يک مھدکودک ،مرکز نگھداری روزانه کودکان،
خوابگاه يا مدرسه/مرکز آموزشی پذيرفته شدهاند ،بايد گواھی واکسيناسيون يا وجود ايمنی تا تاريخ
 31.07.2021ارائه شود.
والدينی که نمیتوانند ھنگام ثبت نام فرزند خود در مراکز نامبرده فوق گواھی مورد نياز را ارائه کنند
و آنھاييکه مھلت ارائه تا تاريخ  31.07.2021را رعايت نکنند بايد به اداره بھداشت معرفی شوند* .
آنھا مجددا يک دعوتنامه برای مشاوره با يکی از پزشکان اداره بھداشت دريافت میکنند .در صورتی
که والدين يا سرپرستان قانونی در اين مشاوره حضور پيدا نکنند يا پس از اين جلسه از واکسيناسيون
عليه سرخک خودداری کنند ،ممکن است به پرداخت يک جريمه نقدی تا مبلغ  2500يورو محکوم
شوند.
ھزينه آزمايشات خون برای صدور گواھی پزشکی )بجز درج در شناسنامه واکسيناسيون( بايد توسط
والدين کودک پرداخت شود.
کودکانی که به دليل بيماريھای خاص )مانند نقص ايمنی ،سرطان ،شيمی درمانی( و داليل پزشکی
نمیتوانند واکسن زنده سرخک دريافت کنند از اين واکسيناسيون اجباری مستثنی میباشند .اين منع
استفاده بايد توسط يک گواھی پزشکی )پزشک متخصص کودکان و نوجوانان( نزد اداره بھداشت به
اثبات برسد.
معافيت از واکسيناسيون اجباری به داليل مذھبی ،از نظر قانونی مورد قبول نيست.
* در مورد کودکان از  1سال ،ولی کمتر از  2سال ،به اداره بھداشت فقط زمانی بايد اطالع داده شود که
واکسيناسيون حفاظت در برابر سرخک ارائه نگردد )و ايمنی عليه سرخک وجود نداشته باشد( .در مورد کودکان
از  2سال ،اداره بھداشت زمانی بايد مطلع شود که  2واکسيناسيون سرخک )و عدم وجود ايمنی عليه سرخک( را
نتوان ارائه نمود.
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