
Уважаеми Родители, 

 

 

Законът за защита от морбили и за засилване на профилактиката с ваксини ( Закон за защита 

срещу морбили)  влeзна в сила на 1 март 2020. Целта на Закона е наред с другото да 

предпазва  ефективно децата  от училище от морбили . 

 

Според § 20 параграф 10 от Закона за защита от инфекция , учениците които на 1 март 2020 

вече посещават училище, трябва да представят на ръководството  на училището до края на 

31 декември 2021 удостоверение ,че са достатъчно ваксинирани  или имунизирани  срещу 

морбили . Изискваните удостоверения могат да бъдат представени  по следните начини . 

 

1. чрез сертификат за ваксинация ( „Ваксинационен паспорт“) или медицинско 

свидетелство също под формата на  приложение към детската книжка за прегледи, че 

детето ви е достатъчно ваксинирано срещу морбили 

 

2. медицинско свидетелство в което се посочва ,че детето ви има имунитет срещу 

морбили или 

 

3. медицинско  свителство за това ,че детето ви по медицински  причини  не може да 

бъде ваксинирано (противопоказания) или 

 

4. потвърждение от държавна агенция  или ръководство на друга  засегната от закона   

институция затова, че вече са представени удостоверения съгласно номер 1 или 

номер 2. 

 

 

При условие ,че нямате сертификат за ваксинация или друго удостоверение за ваксинация 

срещу морбили  (напр.Приложението към книжката за медицински  преглед) трябва да се 

свържете с вашия домашен лекар или педиатър. Ако е необходимо тя или той може да 

компенсира липсващите ваксинации или ваксинацията ,която вече е извършена и не е вписана 

във ваксинационния паспорт , вече претърпяна болест на морбили или съотвения имунен 

статус да се потвърди.Ако по медицински причини не е възможно да имунизирате детето си 

против морбили (противопоказания)  тя или той може също да издаде  медицинско 

свидетелство с посочване на периода  за който важат противопоказанията. 

 

Моля, дайте на детето си един от горепосочените документи за да го представи на училището 

(училището ще ви уведоми директно за съответните  термини). 

 

Удостоверенията ще ви бъдат върнати след успешна проверка. 

 

 

Моля, обърнете внимание: 

Ако няма съответно удостоверение аз съм длъжен да уведомя незабавно здравния отдел и да 

представя на здравния отдел лична информация. 

Здравния отдел може да ви покани на консултация и да реши дали да ви наложи глоба. 

 

Моля, имайте предвид ,че пълната ваксинация срещу морбили не само предпазва самите 

ученици  от заболяване  но и тези около тях които не могат да бъдат ваксинарини  като бебета 

или хора с отслабена имунна система. 

 

Допълнителна информация може да намерите  и на интернет страницата на Федералното 



Министерсво на Здравеопазването: 

https:/www.bundesgesundheitsministerium.de/impfpflicht/fag-masernschutzgesetz.html 

 

 

 Всички здравно осигурени имат право на ваксинации. 

 

Това включва препоръчителни ваксинации срещу морбили. 

 

Моля ,обърнетe внимание на закона за защита на данните: 

 

За всеки ученик представянето на удостоверенията пред училището ще бъде документирано. 

Докумeнтацията ще се пази толкова дълго докато учeника напусне училище. 

 

Имате право на информация за личните данни на вашето дете от училище. 

Имате право на корекция ,изтриване или ограничение, право на възражение срещу 

обработката  и право на трансфер на данни. 

 

 

 

С уважение 


