Dragi părinți,
legea pentru protecția împotriva rujeolei și pentru consolidarea prevenirii vaccinării (legea
privind protecția împotriva rujeolei) a intrat în vigoare la 1 martie 2020. Scopul legii este de
a proteja în mod eficient copiii școlari de rujeolă.
În conformitate cu § 20 secțiunea 10 din Legea privind protecția împotriva infecțiilor (IfSG),
elevii care frecventează deja școala de la 1 martie 2020 trebuie să ofere conducerii școlii
dovezi pînă pe data de 31 decembrie 2021 că au fost suficient vaccinați împotriva rujeolei
sau sunt imuni la rujeolă. Dovezile necesare pot fi furnizate în următoarele moduri:

1. prin intermediul unui carnet de vaccinare („permis de vaccinare”) sau a unui
certificat medical (de asemenea sub forma unui atașament la broșura de
examinare pentru copii) că copilul dumneavoastră este vaccinat adecvat împotriva
rujeolei.
2. Un certificat medical care atestă că copilul dumneavoastră este imunizat împotriva
rujeolei sau,
3. un certificat medical care să ateste că copilul dumneavoastră nu poate fi vaccinat
din motive medicale (contraindicație) sau
4. o confirmare din partea unei agenții guvernamentale sau a conducerii unei alte
instituții care necesită acest atest, că dovezile în conformitate cu numărul 1 sau
numărul 2 au fost deja depuse.
Dacă nu aveți nici cardul de vaccinare și nici un alt certificat de vaccinare împotriva
rujeolei (de exemplu, atașament la broșura de examinare), trebuie să contactați medicul
de familie sau medicul pediatru. Dacă este necesar, el / ea poate compensa orice
vaccinări lipsă sau poate confirma o vaccinare care a fost deja efectuată ( însă care nu a
fost înscrisă în carnetul de vaccinare), o boală rujeolică care a fost deja suferită sau
statutul imunitar corespunzător. Dacă vaccinarea împotriva rujeolei nu este posibilă pentru
copilul dvs. din motive medicale (contraindicație), medicul dvs. poate emite și un certificat
medical care să precizeze perioada pentru care se aplică contraindicația.

Vă rugăm să oferiți copilului dumneavoastră unul dintre documentele de mai sus pentru a
fi prezentat școlii (școala vă va anunța direct cu privire la datele respective).

După verificarea atestului, acesta vă va fi returnat.
Vă rugăm să rețineți:
Dacă nu vom primi dovezile corespunzătoare, suntem obligați să anunțăm imediat
departamentul de sănătate Bremerhaven deasemenea să furnizăm departamentului de
sănătate informațiile corespunzătoare personale.
Departamentul de sănătate vă poate invita la o consultație și va decide dacă vi se va
impune o amendă!
Vă rugăm să rețineți că vaccinarea completă împotriva rujeolei nu numai că îi protejează
pe elevi de rujeolă, ci și pe cei din jurul lor care nu pot fi vaccinați, cum ar fi sugarii sau
persoanele imunocompromise.
Informații suplimentare pot fi găsite și pe site-ul Ministerului Federal al Sănătății:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/impfpflicht/faq-masernschutzgesetz.html
Asigurarea legală acoperă costurile vaccinării. Aceasta include, de asemenea și
vaccinările recomandate împotriva rujeolei.
Vă rugăm să rețineți următoarele informații privind protecția datelor:
Depunerea dovezii este documentată de școală pentru fiecare elev în parte. Documentația
este păstrată de către școală pînă cînd elevul părăsește școala.
Aveți dreptul la informații cu privire la datele personale ale copilului dvs. colectate de către
administrația școalii. Aveți dreptul la corectare, ștergere sau restricție, dreptul de a vă
opune prelucrării și portabilității datelor.
Cu stimă și respect,

