Вказівки щодо Закону про захист від кору при зарахуванні до
дитячих дошкільних та шкільних закладів / реєстрації в
початкових школах
Шановні батьки/особи, що мають батьківські права,
закон для захисту від кору та посилення вакцинації (Закон про захист від кору) набрав чинності 01
березня 2020 року.
Згідно з § 20 абз. 8 речення 1 Закону про захист від інфекційних хвороб (IfSG) учениці та учні з 01
березня 2020 р. перед зарахуванням до дитячих дошкільних та шкільних закладів та перед
відвідуванням занять, груп подовженого дня або користуванням іншими видами послуг денного
догляду за дітьми повинні надати підтвердження про необхідні щеплення проти кору або наявність
імунітету до кору.
Якщо Вашій дитині заборонено робити щеплення з медичних причин, це також необхідно
підтвердити медичною довідкою.
Вам повідомляли про необхідність вакцинації ще під час дошкільного медичного обстеження.
Окрім того, просимо Вас надати довідку про захист від кору під час реєстрації у відповідній школі.
Надати необхідну довідку (оригінал або завірену копію) можна наступним чином (надайте оригінал
або завірену копію довідки:
1. паспорт щеплень / довідка про щеплення / медична довідка про необхідні профілактичні
щеплення проти кору (профілактичне щеплення після досягнення першого року життя або
два профілактичні щеплення після досягнення другого року життя) або
2. медична довідка про наявність у Вашої дитини імунітету до кору чи
3. медична довідка про те, що Ваша дитина не може робити щеплення з медичних причин
(протипоказання) чи
4. підтвердження державної установи або керівництва іншої визначеної законом установи про
те, що довідка № 1 або № 2 вже була надана наприклад, при зміні дитячого садка або
школи).
Якщо довідка не надана перед зарахуванням до нової школи (або ще не повністю) і до того часу
також не буде надана медична довідка про непереносність вакцини, керівництво школи
зобов'язане повідомити про це відділ охорони здоров'я міста Мюнстер та надати персональні дані.
Додаткову інформацію щодо правових вимог та теми щеплень Ви знайдете в мережі Інтернет за
посиланням: https://www.stadt-muenster.de/gesundheit/infektionsschutz/impfempfehlungen.html , а
також https://www.masernschutz.de/
З повагою,

Вольфганг
Віммер, керівник
шкільного відділу

