VACCINUL COVID-19
PENTRU COPII CU VÂRSTE ÎNTRE 5 ȘI 11 ANI
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Administrația americană pentru alimente și medicamente (FDA) a autorizat un vaccin COVID-19 pentru
copiii cu vârste între 5 și 11 ani. Doza pentru copiii cu vârste între 5 și 11 ani este o treime din doza pentru
adulți. La fel ca în cazul adulților, copiii au nevoie de două doze, la un interval de cel puțin trei săptămâni.

Părinții pot avea întrebări sau sentimente contradictorii
Luarea deciziei de a vă vaccina copilul poate fi foarte dificilă. Ar fi util să vă luați ceva timp, să faceți o
listă cu întrebări și să discutați cu un furnizor de servicii medicale de încredere. Pediatrii, farmaciștii și
asistentele medicale școlare vă pot răspunde la întrebări.

De ce ar trebui să se vaccineze copiii cu vârste între 5 și 11 ani?
Un vaccin COVID-19 poate:
» Să vă ajute copilul să nu se infecteze cu virusul COVID-19
» Să vă împiedice copilul să se îmbolnăvească grav, chiar dacă face COVID-19
» Să îi permită copilului să meargă la școală și să reduceți problemele legate de îngrijirea
copilului. Copiii complet vaccinați nu trebuie să stea în carantină dacă sunt expuși unei persoane cu
COVID-19, cu excepția cazului în care prezintă simptome
» Să scadă șansele de răspândire a COVID-19 la alte persoane

Vaccinurile COVID-19 sunt sigure pentru copii?
Vaccinul Pfizer a fost administrat la milioane de adulți și copii cu vârsta minimă de 12 ani.
» În studiile clinice efectuate pe aproximativ 3.000 de copii, vaccinul COVID-19 a fost considerat
ca fiind sigur și eficient în prevenirea infecțiilor de COVID-19 la copii cu vârste între 5 și 11 ani.
» Nu au fost raportate reacții adverse grave în urma vaccinului în această grupă de vârstă. Centrul
pentru prevenirea și controlul bolilor (CDC) și FDA continuă să monitorizeze îndeaproape vaccinul
și să urmărească orice reacții adverse raportate.
» O doză mai mică, de 10 micrograme, a fost eficientă la
copiii cu vârste între 5 și 11 ani (doza pentru adulți are 30
micrograme).
» Vaccinul pentru copii a fost analizat și autorizat de FDA,
CDC și Grupul de lucru pentru analiza științifică a siguranței
din statele occidentale (Western States Scientific Safety
Review Workgroup).
Miocardita (inflamarea inimii) este o afecțiune rară dar gravă,
care a apărut la unii adolescenți și adulți tineri (1 din 50.000)
în urma unui vaccin COVID-19. Niciunul dintre cei 3.000 de
copii din studiile clinice cu vârste între 5 și 11 ani nu a dezvoltat
miocardită după vaccinare. Se preconizează că miocardita este
mai puțin frecventă la copiii tineri după administrarea vaccinului
COVID-19 din cauza dozei mai mici de vaccin.

Care sunt reacțiile adverse?
» Reacțiile adverse apărute în urma oricărui vaccin sunt semne normale că organismul își creează
protecție.
» Datorită dozei mai mici, de 10 micrograme, au fost mai puține reacții adverse după a
doua doză - mai puțină febră, mai puține frisoane - decât în rândul copiilor mai
mari.
» Reacțiile adverse frecvente la copiii cu vârste între 5 și 11 ani pot include durere,
înroșire sau inflamare la nivelul brațului, oboseală, durere de cap, durere
musculară, frisoane, febră sau greață. Majoritatea reacțiilor adverse dispar după
câteva zile.
» Rareori, unele persoane au avut o reacție alergică severă la vaccin. Toate aceste
persoane au primit imediat ajutor medical.

Vaccinul COVID-19:
» Nu conține coronavirus și nu vă pot infecta copilul cu COVID-19.
» Nu modifică ADN-ul sau materialul genetic al copilului și nu este depozitat
în ADN.
» Nu duce la infertilitate.
» Dezvoltarea vaccinului s-a bazat pe mai mulți ani de cercetare.

Volum doză
Număr de doze
Număr de săptămâni
între doza 1 și 2

Adult (12+)

Copil (5–11)

30 micrograme

10 micrograme

2

2

3 săptămâni

3 săptămâni

În cadrul studiilor clinice, copiii cărora li s-a administrat o doză mai mică de vaccin au
prezentat niveluri similare de protecție împotriva virusului cu persoanele cu vârste între
16 și 25 de ani.

Unde se pot vaccina copiii?
» Vaccinurile COVID-19 pentru copii sunt disponibile în locații precum farmacii, cabinete medicale,
școli și alte clinici de vaccinare comunitare.
» Puteți consulta, de asemenea:
» Getvaccinated.oregon.gov
» Vaccines.gov
» Multnomah County Student Health Centers - multco.us/health/student-health
» Sunați la 2-1-1 dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar (sunt disponibili interpreți)
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